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Скупштина општине Пријепоље, на
седници одржаној 04.10.2013. године, на предлог
Општинског већа општине Пријепоље, а на
основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Сл. гласник РС'', број 129/07), члана 39. став 1.
Закона о култури (''Сл. гласник РС'', број 72/09) и
члана 39. Статута општине Пријепоље
(''Службени гласник општине Пријепоље'', број
4/2009), донела је

Skup{tina оp{tinе Prijеpоljе, na sеdnici
о dr`an о j 04.10.2013. g о din е , na pr е dl о g
Оp{tinskоg vе}a оp{tinе Prijеpоljе, a na оsnоvu
~lana 32. Zakоna о lоkalnоj samоupravi (''Sl.
glasnik RS'', brоj 129/07), ~lana 39. stav 1. Zakоna
о kulturi (''Sl. glasnik RS'', brоj 72/09) i ~lana 39.
Statuta оp{tinе Prijеpоljе (''Slu`bеni glasnik
оp{tinе Prijеpоljе'', brоj 4/2009), dоnеla jе

Р Е Ш Е Њ Е

R Е [ Е NJ Е

о престанку дужности директора Музеја у
Пријепољу истеком мандата

о prеstanku du`nоsti dirеktоra Muzеja u
Prijеpоlju istеkоm mandata

I
СЛАВОЉУБУ ПУШИЦИ, професору
историје из Пријепоља, престаје дужност
директора Музеја у Пријепољу, на коју је
именован решењем Скупштине општине
Пријепоље број 020-69/09-10 од 29.09.2009.
године, истеком мандата на који је именован.
II
Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Пријепоље''.
Број: 020-205/13
Дана: 04.10.2013. године
Пријепоље
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПРИЈЕПОЉЕ

ПРЕДСЕДНИК
Вукосав Томашевић s.r.

I
SLAVОLJUBU PU[ICI, prоfеsоru istоrijе iz Prijеpоlja, prеstajе du`nоst dirеktоra Muzеja
u Prijеpоlju, na kоju jе imеnоvan rе{еnjеm
Skup{tinе оp{tinе Prijеpоljе brоj 020-69/09-10 оd
29.09.2009. gоdinе, istеkоm mandata na kоji jе
imеnоvan.
II
Rе{еnjе stupa na snagu danоm dоnо{еnja, a
оbjavi}е sе u ''Slu`bеnоm glasniku оp{tinе
Prijеpоljе''.
Brоj: 020-205/13
Dana: 04.10.2013. gоdinе
P r i j е p о lj е
SKUP[TINA ОP[TINЕ
PRIJЕPОLJЕ
PRЕDSЕDNIK
Vukоsav Tоma{еvi} s.r.
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Скупштина општине Пријепоље, на
седници одржаној 04.10.2013. године, на предлог
Општинског већа општине Пријепоље, а на
основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Сл. гласник РС'', број 129/07), члана 35. Закона
о култури (''Сл. гласник РС'', број 72/09) и члана
39. Статута општине Пријепоље (''Службени
гласник општине Пријепоље'', број 4/2009),
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању директора Музеја у
Пријепољу
I
СЛАВОЉУБ ПУШИЦA, професор
историје из Пријепоља, ИМЕНУЈЕ СЕ за
директора Музеја у Пријепољу на мандатни
период од 4 године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Пријепоље''.
Број: 020-205/13-1
Дана: 04.10.2013. године
Пријепоље
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
Вукосав Томашевић s.r.

Скупштина општине Пријепоље, на
седници одржаној 04.10.2013. године, а на
основу члана 39. став 1. тачка 9.Статута општине
Пријепоље (''Службени гласник општине
Пријепоље'', број 4/2009) и члана 108.
Пословника о раду Скупштине (''Службени
гласник општине Пријепоље'', број 6/2012),
донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ПРОМЕНИ НАЗИВА МАТИЧНЕ
БИБЛИОТЕКЕ „ВУКА КАРАЏИЋ“
ПРИЈЕПОЉЕ
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Skup{tina оp{tinе Prijеpоljе, na sеdnici
о dr`an о j 04.10.2013. g о din е , na pr е dl о g
Оp{tinskоg vе}a оp{tinе Prijеpоljе, a na оsnоvu
~lana 32. Zakоna о lоkalnоj samоupravi (''Sl.
glasnik RS'', brоj 129/07), ~lana 35. Zakоna о
kulturi (''Sl. glasnik RS'', brоj 72/09) i ~lana 39.
Statuta оp{tinе Prijеpоljе (''Slu`bеni glasnik
оp{tinе Prijеpоljе'', brоj 4/2009), dоnеla jе
R Е [ Е NJ Е
о imеnоvanju dirеktоra Muzеja u Prijеpоlju
I
SLAVОLJUB PU[ICA, prоfеsоr istоrijе iz
Prijеpоlja, IMЕNUJЕ SЕ za dirеktоra Muzеja u
Prijеpоlju na mandatni pеriоd оd 4 gоdinе.
II
Rе{еnjе stupa na snagu danоm dоnо{еnja a
оbjavi}е sе u ''Slu`bеnоm glasniku оp{tinе
Prijеpоljе''.

Brоj: 020-205/13-1
Dana: 04.10.2013. gоdinе
P r i j е p о lj е
SKUP[TINA ОP[TINЕ PRIJЕPОLJЕ
PRЕDSЕDNIK
Vukоsav Tоma{еvi} s.r.
Skup{tina оp{tinе Prijеpоljе, na sеdnici
оdr`anоj 04.10.2013. gоdinе, a na оsnоvu ~lana 39.
stav 1. ta~ka 9.Statuta оp{tinе Prijеpоljе (''Slu`bеni
glasnik оp{tinе Prijеpоljе'', brоj 4/2009) i ~lana 108.
Pоslоvnika о radu Skup{tinе (''Slu`bеni glasnik
оp{tinе Prijеpоljе'', brоj 6/2012), dоnеla jе

ОDLUKU
О DAVANJU SAGLASNОSTI NA ОDLUKU О
PRОMЕNI NAZIVA MATI^NЕ BIBLIОTЕKЕ
„VUKA KARAD@I]“ PRIJЕPОLJЕ
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I

I

Скупштина даје сагласност на Одлуку о
промени назива Матичне библиотеке „Вук
Караџић“ Пријепоље у назив Библиотека „Вук
Караџић“ Пријепоље коју је донео Управни
одбор Библиотеке „Вук Караџић“ Пријепоље на
седници одржаној дана 19.06.2013. године.

Skup{tina dajе saglasnоst na Оdluku о
prоmеni naziva Mati~nе bibliоtеkе „Vuk Karad`i}“
Prijеpоljе u naziv Bibliоtеka „Vuk Karad`i}“
Prijеpоljе kоju jе dоnео Upravni оdbоr Bibliоtеkе
„Vuk Karad`i}“ Prijеpоljе na sеdnici оdr`anоj dana
19.06.2013. gоdinе.

II

II

Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Пријепоље“.

Оdluka stupa na snagu danоm dоnо{еnja, a
оbjavi}е sе u „Slu`bеnоm glasniku оp{tinе
Prijеpоljе“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
Број: 020-207/2013, дана 04.10. 2013. године
Пријепоље

SKUP[TINA ОP[TINЕ PRIJЕPОLJЕ
Brоj: 020-207/2013, dana 04.10. 2013. gоdinе
Prijеpоljе

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ

PRЕDSЕDNIK
SKUP[TINЕ

Вукосав Томашевић s.r.

Vukоsav Tоma{еvi} s.r.

Скупштина општине Пријепоље, на
седници одржаној 04.10.2013. године, а на
основу члана 39. став 1. тачка 9.Статута општине
Пријепоље (''Службени гласник општине
Пријепоље'', број 4/2009) и члана 108.
Пословника о раду Скупштине (''Службени
гласник општине Пријепоље'', број 6/2012),
донела је

Skup{tina оp{tinе Prijеpоljе, na sеdnici
оdr`anоj 04.10.2013. gоdinе, a na оsnоvu ~lana 39.
stav 1. ta~ka 9.Statuta оp{tinе Prijеpоljе (''Slu`bеni
glasnik оp{tinе Prijеpоljе'', brоj 4/2009) i ~lana 108.
Pоslоvnika о radu Skup{tinе (''Slu`bеni glasnik
оp{tinе Prijеpоljе'', brоj 6/2012), dоnеla jе

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“
ПРИЈЕПОЉЕ

ОDLUKU
О DAVANJU SAGLASNОSTI NA STATUT
BIBLIОTЕKЕ „VUK KARAD@I]“
PRIJЕPОLJЕ

I

I

Скупштина даје сагласност на Статут
Библиотеке „Вук Караџић“ Пријепоље који је
донео Управни одбор Библиотеке „Вука
Караџић“ Пријепоље на седници одржаној дана
16.09.2013. године.
II
Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Пријепоље“.

Skup{tina dajе saglasnоst na Statut
Bibliоtеkе „Vuk Karad`i}“ Prijеpоljе kоji jе dоnео
Upravni оdbоr Bibliоtеkе „Vuka Karad`i}“
Prijеpоljе na sеdnici оdr`anоj dana 16.09.2013.
gоdinе.
II
Оdluka stupa na snagu danоm dоnо{еnja, a
оbjavi}е sе u „Slu`bеnоm glasniku оp{tinе
Prijеpоljе“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
Број: 020-207/2013-1, дана 04.10.2013.
године
Пријепоље

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Вукосав Томашевић s.r.
На основу члана 12. и 14. Закона о
локалним изборима(''Службени гласник РС'',
број 129/07 и 54/11) и члана 39. Статута општине
Пријепоље (''Службени гласник општине
Пријепоље'', број 4/09) Скупштина општине
Пријепоље на седници одржаној 08.04.2013.
године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА,
СЕКРЕТАРА И ЧЛАНОВА ОПШТИНСКЕ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У СТАЛНОМ
САСТАВУ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА
I
1. За председника Општинске изборне
комисије именује се:
Далмир Козица, дипломирани правник,
представник ОГ СДП,
за заменика председника Општинске
изборне комисије именује се:
Драгана Голубовић, дипломирани
правник, представник ОГ СНС.
2. За члана Општинске изборне
комисије именује се:
С е м и р А д и л ов и ћ , д и п л ом и р а н и
правник, представник ОГ СДП,
за заменика члана Општинске изборне
комисије именује се:
Кенан Фазлић, дипломирани правник,
представник ОГ СДП.
3. За члана Општинске изборне
комисије именује се:
Д у ш к о Б о ј ов и ћ , е ко н ом и с т а ,
представник ОГ СНС,
за заменика члана Општинске изборне
комисије именује се:
Н а д а Жу н и ћ Ц м и љ а н о в и ћ ,
рачуноводствени техничар, представник
ОГ СНС.
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SKUP{TINA ОP[TINЕ PRIJЕPОLJЕ
Brоj: 020-207/2013-1, dana 04.10.2013.
gоdinе
Prijеpоljе
PRЕDSЕDNIK
SKUP[TINЕ
Vukоsav Tоma{еvi} s.r.

Na оsnоvu ~lana 12. i 14. Zakоna о lоkalnim
izbоrima(''Slu`bеni glasnik RS'', brоj 129/07 i
54/11) i ~lana 39. Statuta оp{tinе Prijеpоljе
(''Slu`bеni glasnik оp{tinе Prijеpоljе'', brоj 4/09)
Skup{tina оp{tinе Prijеpоljе na sеdnici оdr`anоj
08.04.2013. gоdinе dоnеla jе
R Е { Е NJ Е
О IMЕNОVANJU PRЕDSЕDNIKA,
SЕKRЕTARA I ^LANОVA ОP[TINSKЕ
IZBОRNЕ KОMISIJЕ U STALNОM
SASTAVU I NJIHОVIH ZAMЕNIKA
I
1. Za prеdsеdnika Оp{tinskе izbоrnе
kоmisijе imеnujе sе:
Dalmir Kоzica, diplоmirani pravnik,
prеdstavnik ОG SDP,
za zamеnika prеdsеdnika Оp{tinskе izbоrnе
kоmisijе imеnujе sе:
Dragana Gоlubоvi}, diplоmirani pravnik,
prеdstavnik ОG SNS.
2. Za ~lana Оp{tinskе izbоrnе kоmisijе
imеnujе sе:
Sеmir Adilоvi}, diplоmirani pravnik,
prеdstavnik ОG SDP,
za zamеnika ~lana Оp{tinskе izbоrnе
kоmisijе imеnujе sе:
Kеnan Fazli}, diplоmirani pravnik,
prеdstavnik ОG SDP.
3. Za ~lana Оp{tinskе izbоrnе kоmisijе
imеnujе sе:
Du{kо Bоjоvi}, еkоnоmista, prеdstavnik
ОG SNS,
za zamеnika ~lana Оp{tinskе izbоrnе
kоmisijе imеnujе sе:
Nada @uni} Cmiljanоvi}, ra~unоvоdstvеni tеhni~ar, prеdstavnik ОG SNS.
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4. За члана Општинске изборне
комисије именује се:
Хамлет Садовић, приватни предузетник,
представник ОГ ДПС,
за заменика члана Општинске изборне
комисије именује се:
Елдар Ћатовић, хемијски техничар,
представник ОГ ДПС.
5. За члана Општинске изборне
комисије именује се:
Кенан Ровчанин, инжењер
електротехнике, представник ОГ СДА,
за заменика члана Општинске изборне
комисије именује се:
Шемса Бегановић, студент психологије,
представник ОГ СДА.
6. За члана Општинске изборне
комисије именује се:
Д енис Хаџиавдић, програмер,
представник ОГ БДЗС,
за заменика члана Општинске изборне
комисије именује се:
Адис Мемовић, економски техничар,
представник ОГ БДЗС.
7. За члана Општинске изборне
комисије именује се:
Лозанка Вукашиновић, дипломирани
правник, представник ОГ ДС,
за заменика члана Општинске изборне
комисије именује се:
Енис Мемовић, дипломирани правник,
представник ОГ СДП.
8. За члана Општинске изборне
комисије именује се:
Слободан Петрић, економски техничар,
представник ОГ ДСС ,
за заменика члана Општинске изборне
комисије именује се:
Елмедина Касумовић, дипломирани
правник, представник ОГ СДП.

Za ~lana Оp{tinskе izbоrnе kоmisijе
4.
imеnujе sе:
Hamlеt Sadоvi}, privatni prеduzеtnik,
prеdstavnik ОG DPS,
za zamеnika ~lana Оp{tinskе izbоrnе
kоmisijе imеnujе sе:
Е ldar ]at о vi} , h е mijski t е hni~ar,
prеdstavnik ОG DPS.
5. Za ~lana Оp{tinskе izbоrnе kоmisijе
imеnujе sе:
Kеnan Rоv~anin, in`еnjеr еlеktrоtеhnikе,
prеdstavnik ОG SDA,
za zamеnika ~lana Оp{tinskе izbоrnе
kоmisijе imеnujе sе:
[еmsa Bеganоvi}, studеnt psihоlоgijе,
prеdstavnik ОG SDA.
6. Za ~lana Оp{tinskе izbоrnе kоmisijе
imеnujе sе:
Dеnis Had`iavdi}, prоgramеr, prеdstavnik
ОG BDZS,
za zamеnika ~lana Оp{tinskе izbоrnе
kоmisijе imеnujе sе:
Adis Mеmоvi}, еkоnоmski tеhni~ar,
prеdstavnik ОG BDZS.
7. Za ~lana Оp{tinskе izbоrnе kоmisijе
imеnujе sе:
L о zanka Vuka{in о vi} , dipl о mirani
pravnik, prеdstavnik ОG DS,
za zamеnika ~lana Оp{tinskе izbоrnе
kоmisijе imеnujе sе:
Еnis Mеmоvi}, diplоmirani pravnik,
prеdstavnik ОG SDP.
8. Za ~lana Оp{tinskе izbоrnе kоmisijе
imеnujе sе:
Slоbоdan Pеtri}, еkоnоmski tеhni~ar,
prеdstavnik ОG DSS ,
za zamеnika ~lana Оp{tinskе izbоrnе
kоmisijе imеnujе sе:
Е lm е dina Kasum о vi}, dipl о mirani
pravnik, prеdstavnik ОG SDP.

9. За члана Општинске изборне
комисије именује се:
Дарко Чпајак, дипл. инж. машинства,
представник ОГ СРС,
за заменика члана Општинске изборне
комисије именује се:
Љиљана Дробњак, економиста,
представник ОГ СНС.

9. Za ~lana Оp{tinskе izbоrnе kоmisijе
imеnujе sе:
Darkо ^pajak, dipl. in`. ma{instva,
prеdstavnik ОG SRS,
za zamеnika ~lana Оp{tinskе izbоrnе
kоmisijе imеnujе sе:
LJiljana Dr о bnjak, е k о n о mista,
prеdstavnik ОG SNS.

II
За секретара
Општинске изборне
комисије именује се:

II
Za sеkrеtara Оp{tinskе izbоrnе kоmisijе
imеnujе sе:
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Бранка Радуловић, дипломирани
правник, представник ОГ СПС,
за заменика секретара Општинске
изборне комисије именује се:
Амил Буквић, дипломирани правник,
представник ДПС.

Branka Radulоvi}, diplоmirani pravnik,
prеdstavnik ОG SPS,
za zamеnika sеkrеtara Оp{tinskе izbоrnе
kоmisijе imеnujе sе:
Amil Bukvi} , dipl о mirani pravnik,
prеdstavnik DPS.

III
Даном ступања на снагу овог решења
престаје да важе решења о именовању
председника, секретара и чланова Општинске
изборне комисије у сталном саставу и њихових
заменика, број 013-22/2009 од 12.08.2009. године
и решење број 013-1/2011 од 20.04.2011. године.
IV
Ово решење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Пријепоље''.

III
Danоm stupanja na snagu оvоg rе{еnja
prеstajе da va`е rе{еnja о imеnоvanju prеdsеdnika,
sеkrеtara i ~lanоva Оp{tinskе izbоrnе kоmisijе u
stalnоm sastavu i njihоvih zamеnika, brоj 01322/2009 оd 12.08.2009. gоdinе i rе{еnjе brоj 0131/2011 оd 20.04.2011. gоdinе.
IV
Оvо rе{еnjе stupa na snagu оsmоg dana оd
dana оbjavljivanja u ''Slu`bеnоm glasniku оp{tinе
Prijеpоljе''.

Број: 013-26/2013
Дана: 08.10.2013.године
Пријепоље

Brоj: 013-26/2013
Dana: 08.10.2013.gоdinе
P r i j е p о lj е

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Вукосав Томашевић s.r.
Република Србија
ОПШТИНA ПРИЈЕПОЉЕ
Број: 202-72-a/2013
Датум: 20.05.2013.године
Трг Братства и јединства бр. 1
Пријепоље
На основу члана 17. Одлуке о начину
финансирања пројекат а невладиних
организација из буџета општине Пријепоље
(''Сл. гласник општине Пријепоље'' бр. 7/2010) и
Јавног конкурса за финансирање пројеката
невладиних,непрофитних и неполитичких
организација (''Сл. гласник општине Пријепоље''
бр. 5/2013), председник општине Пријепоље
доноси:
ОДЛУКУ О
ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА
НЕВЛАДИНИХ, НЕПРОФИТНИХ И
НЕПОЛИТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА
2013. ГОДИНУ
1.Prоjеkti vеrskih оrganizacija kоji }е
biti finansirani iz bud`еta оp{tinе
Prijеpоljе za 2013. gоdinu su:

SKUP[TINA ОP[TINЕ PRIJЕPОLJЕ
PRЕDSЕDNIK,
Vukоsav Tоma{еvi} s.r.
Rеpublika Srbija
ОP[TINA PRIJЕPОLJЕ
Brоj: 202-72-a/2013
Datum: 20.05.2013.gоdinе
Trg Bratstva i jеdinstva br. 1
P r i j е p о lj е
Na оsnоvu ~lana 17. Оdlukе о na~inu finansiranja
prоjеkata nеvladinih оrganizacija iz bud`еta
оp{tinе Prijеpоljе (''Sl. glasnik оp{tinе Prijеpоljе''
br. 7/2010) i Javnоg kоnkursa za finansiranjе
prоjеkata nеvladinih,nеprоfitnih i nеpоliti~kih
оrganizacija (''Sl. glasnik оp{tinе Prijеpоljе'' br.
5/2013), prеdsеdnik оp{tinе Prijеpоljе dоnоsi:
ОDLUKU О
FINANSIRANJU PRОJЕKATA
NЕVLADINIH, NЕPRОFITNIH I
NЕPОLITI~KIH ОRGANIZACIJA IZ
BUD@ЕTA ОP[TINЕ PRIJЕPОLJЕ ZA 2013.
GОDINU
1.Prоjеkti vеrskih оrganizacija kоji }е biti
finansirani iz bud`еta оp{tinе Prijеpоljе za 2013.
gоdinu su :
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2. Пројекти невладиних организација који
ће бити финансирани из буџета општине
Пријепоље за 2013. годину су :
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2. Prоjеkti nеvladinih оrganizacija kоji }е biti
finansirani iz bud`еta оp{tinе Prijеpоljе za 2013.
gоdinu su :
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3. Председник општине Пријепоље, закључиће
уговор о финансирању пројект а с а
организацијама чији ће пројекти бити
финансирани, најкасније у року од 15 дана од
дана коначности ове Одлуке.
4. Коначна Одлука о избору пројеката
организација који се финансирају из буџета
општине Пријепоље ће бити објављена у
„Службеном гласнику општине Пријепоље“.
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3. Prеdsеdnik оp{tinе Prijеpоljе, zaklju~i}е
ugоvоr о finansiranju prоjеkta sa оrganizacijama
~iji }е prоjеkti biti finansirani, najkasnijе u rоku оd
15 dana оd dana kоna~nоsti оvе Оdlukе.
4. Kоna~na Оdluka о izbоru prоjеkata оrganizacija
kоji sе finansiraju iz bud`еta оp{tinе Prijеpоljе }е
biti оbjavljеna u „Slu`bеnоm glasniku оp{tinе
Prijеpоljе“.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

О B R A Z L О @ Е NJ Е

Јавни конкурс за финансирање пројеката
невладиних,непрофитних и неполитичких

Javni kоnkurs za finansiranjе prоjеkata
nеvladinih,nеprоfitnih i nеpоliti~kih оrganizacija
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организација расписан је дана 29.04.2013.
године.
Конкурс је спровела Комисија формирана
Одлуком председника општине Пријепоље, број
020-72/2013 од 12.03.2013. године.
За оцењивање пројеката и пријава су важили
критеријуми прописани јавним конкурсом и то :
За верске организације :
- усклађеност пројекта са захтевима конкурса
и стратешким актима општине Пријепоље 0 75 бодова;
- стручност координатора пројекта и кључних
стручњака укључених у реализацију пројекта
0 - 10 бодова;
- одрживост пројекта 0-15 бодова ;
- сарадња са локалном заједницом 0 - 15
бодова.
Б. За остале организације :
- усклађеност пројекта са захтевима конкурса
и стратешким актима општине Пријепоље 0 45 бодова;
остварени резултати организације у
претходном периоду 0 - 20 бодова;
- материјална опремљеност и кадровска
структура 0 - 10 бодова;
- стручност координатора пројекта и кључних
стручњака укључених у реализацију пројкта 0 10 бодова;
- одрживост пројекта 0-15 бодова ;
- сарадња са локалном заједницом 0 - 15
бодова.
На конкурс су приспеле 3 пријаве за верске
организације
и 47 пријава за невладине
организације.
Комисија за спровођење поступка је извршила
бодовање имајући у виду податаке из пристиглих
пријава, којима је располагала а од значаја су за
утврђивање бодовне листе, на основу члана 14.
Одлуке о начину финансирања пројеката
невладиних организација из буџета општине
Пријепоље (“Сл. гласник општине Пријепоље,
број 7/2010) и Јавног конкурса за финансирање
пројекат а невладиних,непрофитних и
неполитичких организација.
Комисија је председнику општине Пријепоље
поднела записник о отварању пријава, извештај и
бодовну листу.
На основу коначне бодовне листе, затражених
износа средстава за финансирање као и
планираног износа за финансирање пројеката из
бу џ е т а о п ш т и н е П р и ј е п о љ е з а 2 0 1 3 .
годину,доноси се Одлука као у диспозитиву.
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raspisan jе dana 29.04.2013. gоdinе.
Kоnkurs jе sprоvеla Kоmisija fоrmirana
Оdlukоm prеdsеdnika оp{tinе Prijеpоljе, brоj 02072/2013 оd 12.03.2013. gоdinе.
Za оcеnjivanjе prоjеkata i prijava su va`ili
kritеrijumi prоpisani javnim kоnkursоm i tо :
Za vеrskе оrganizacijе :
- uskla|еnоst prоjеkta sa zahtеvima kоnkursa i
stratе{kim aktima оp{tinе Prijеpоljе 0 - 75
bоdоva;
- stru~nоst kооrdinatоra prоjеkta i klju~nih
stru~njaka uklju~еnih u rеalizaciju prоjеkta 0 10 bоdоva;
- оdr`ivоst prоjеkta 0-15 bоdоva ;
- saradnja sa lоkalnоm zajеdnicоm 0 - 15
bоdоva.
B. Za оstalе оrganizacijе :
- uskla|еnоst prоjеkta sa zahtеvima kоnkursa i
stratе{kim aktima оp{tinе Prijеpоljе 0 - 45
bоdоva;
- оstvarеni rеzultati оrganizacijе u prеthоdnоm
pеriоdu 0 - 20 bоdоva;
matеrijalna оprеmljеnоst
i kadrоvska
struktura 0 - 10 bоdоva;
- stru~nоst kооrdinatоra prоjеkta i klju~nih
stru~njaka uklju~еnih u rеalizaciju prоjkta 0 - 10
bоdоva;
- оdr`ivоst prоjеkta 0-15 bоdоva ;
- saradnja sa lоkalnоm zajеdnicоm 0 - 15
bоdоva.
Na kоnkurs su prispеlе 3 prijavе za vеrskе
оrganizacijе i 47 prijava za nеvladinе оrganizacijе.
Kоmisija za sprоvођеnjе pоstupka jе izvr{ila
bоdоvanjе imaju}i u vidu pоdatakе iz pristiglih
prijava, kоjima jе raspоlagala a оd zna~aja su za
utvr|ivanjе bоdоvnе listе, na оsnоvu ~lana 14.
Оdlukе о na~inu finansiranja prоjеkata nеvladinih
оrganizacija iz bud`еta оp{tinе Prijеpоljе (“Sl.
glasnik оp{tinе Prijеpоljе, brоj 7/2010) i Javnоg
kоnkursa za finansiranjе prоjеkata
nеvladinih,nеprоfitnih i nеpоliti~kih оrganizacija.
Kоmisija jе prеdsеdniku оp{tinе Prijеpоljе pоdnеla
zapisnik о оtvaranju prijava, izvе{taj i bоdоvnu listu.
Na оsnоvu kоna~nе bоdоvnе listе, zatra`еnih
iznоsa srеdstava za finansiranjе kaо i planiranоg
iznоsa za finansiranjе prоjеkata iz bud`еta оp{tinе
Prijеpоljе za 2013. gоdinu,dоnоsi sе Оdluka kaо u
dispоzitivu.
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Правна поука : Учесници конкурса имају
право да поднесу приговор Општинском већу
општине Пријепоље у року од осам дана од дана
достављања ове Одлуке.

Pravna pоuka : U~еsnici kоnkursa imaju pravо da
pоdnеsu prigоvоr Оp{tinskоm vе}u оp{tinе
Prijеpоljе u rоku оd оsam dana оd dana dоstavljanja
оvе Оdlukе.

ПРЕДСЕДНИК

PRЕDSЕDNIK

Емир Хашимбеговић s.r.

Еmir Ha{imbеgоvi} s.r.
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