Дневни ред и закључци
са 21 седнице Општинског већа Општине Пријепоље,
која је одржана 11, 12 и 18.02.2013. године
Због оправданог одсуства председника Општине Емира Хашимбеговића,
седницом је председавао заменик председника Добро Лазаревић.
Седници су присуствовали чланови Општинског већа: Елдин Јејна, Адмир
Мушовић, Предраг Чичић, Зоран Деспотовић, Неџад Хоџић и Есад Хоџић.
Поред чланова Општинског већа, седници су присуствовали: Вукосав
Томашевић, председник Скупштине, Ханка Хајдаревић, начелница Општинске управе,
Драгиша Ракоњац, руководилац Одељења за буџет и финансије, Љубиша Савковић,
директор Дома културе, Нермина Дуран, директор Матичне библиотеке ''Вук Караџић'',
Саво Пушица, представник Спортског савеза, Џенита Чичић, представник Центра за
социјални рад, Ракоњац Ивана, директор Туристичке организације и Милета Шпица,
секретар Црвеног крста.
Дневни ред
11.02.2013. године
1. Разматрање Извода из записника са седница Општинског већа и то:
- са 17. седнице, одржане 10.12.2012. године,
- са 18. седнице, одржане 14.12.2012. године,
- са 19. седнице, одржане 17.12.2012. године,
- са 20. седнице, одржане 24.12.2012. године;
2. Разматрање Нацрта одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне
ревизије завршног рачуна буџета општине Пријепоље за 2012. годину;
3. Разматрање захтева БКЗ из Пријепоља, број 403-1572/12 од 14.11.2012.
године, за планирање програма БКЗ у програму Дома културе, Матичне
библиотеке, Музеја и Туристичке организације Пријепоље;
12.02.2013. године

4. Разматрање Нацрта одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа
Дирекција за изградњу ''Пријепоље'' Пријепоље;
5. Разматрање Нацрта одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног
предузећа ''Лим'' Пријепоље;
6. Разматрање Водича за грађане кроз буџет општине Пријепоље за 2013.
годину, који је доставила Општинска управа, број 403-3/13;
7. Разматрање овлашћења Општинске управе – Одељења за буџет, за давање
сагласности ЈП Дирекцији за расписивање јавног позива, број 403-64/2013;
8. Разматрање захтева ЈКП ''Лим'' из Пријепоља, број 352-11/2013 од 04.02.2013.
године, за потписивање уговора за одржавање градске чистоће и зеленила;
9. Разматрање захтева ЈКП ''Лим'' из Пријепоља, број 403-98/13 од 22.01.2013.
године, за повећање масе средстава за исплату зарада новозапосленим
радницима у ЈКП ''Лим'';
10. Разматрање захтева Основне школе ''Владимир Перић – Валтер'' Пријепоље,
број 361-12/2012 од 31.12.2012. године, за давање сагласности о уступању по
основу закупа на привремено коришћење монтажног објекта – киоска;
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11. Разматрање захтева Месне заједнице Хисарџик, број 312-1/2013 од 06.02.2013.
године, за решавање проблема снадбевањем електричном енергијом;
12. Разматрање захтева председника Извршног одбора ОО 50.МОСИ, број 02039/13 од 06.02.2013. године, за одређивање накнаде секретару Извршног
одбора ОО 50.МОСИ Пријепоље 2013;
13. Разматрање захтева председника Извршног одбора ОО 50.МОСИ, број 02040/13 од 06.02.2013. године, за разрешење Бајић Душке и именовање Ракоњац
Иване за члана Организационог одбора 50. МОСИ Пријепоље 2013;
14. Разматрање захтева Брбовић Смаја из Пријепоља, број 323-1/12 од 10.12.2012.
године, за доделу у закуп објекта који се налази на простору пијаце у
Бродареву за отварање ветеринарске амбуланте;
15. Разматрање захтева СУБНОР-а из Пријепоља, број 403-1725/12 за доделу
новчаних средстава за плаћање рачуна за гориво,
16. Разматрање Извештаја Комисије за елементарне непогоде о насталој штети на
објекту Пузовић Василија и стану Пушоњић Милице, број 325-773/12 од
08.11.2012. године;
17. Разматрање Извештаја Комисије за елементарне непогоде о насталој штети на
објекту Шљукић Ђоке, Јабука, број 325-115/12 од 29.11.2012. године;
18. Разматрање Извештаја Комисије за елементарне непогоде о насталој штети на
објекту Дерикоњић Станимира из Џурова, број 403-1412/12 од 10.12.2012.
године;
19. Разматрање Извештаја Комисије за елементарне непогоде о насталој штети на
објекту Станић Милована из Ђурашића, број 325-716/12 од 10.12.2012. године;
20. Разматрање Извештаја Комисије за елементарне непогоде о насталој штети на
објекту Марић Војислава из Виницке, број 325-6/2012 од 12.02.2013. године;
21. Разматрање Извештаја Комисије за елементарне непогоде о насталој штети на
објекту Шеховић Сафета из Бродарева, број 403-1113/12 од 30.11.2012. године;
22. Разматрање Извештаја Комисије за елементарне непогоде о насталој штети на
потпорном зиду који се налази у власништву Сабахета и Адиле Муклаџија из
Пријепоља – Котањска, број 325-1/13;
23. Разматрање жалби Томашевић Микоте, Фетаховић Денисе и Мрдаковић Луке
сви из Пријепоља изјављених на Одлуку комисије за младе таленте, број 421430/12 од 27.12.2012. године;
24. Разматрање жалбе ''Србијашуме'' Београд, изјављене на решење Одељења за
пореску администрацију, број 434-4-р-1187/12 од 16.11.2012. године;
25. Разматрање жалбе и допуне захтева Десанке Живковић из Пријепоља,
изјављене на решење комуналног инспектора – по пресуди Управног суда
Крагујевац, број 355-347/10;
26. Разматрање жалбе Џанџановић Абуда из Пријепоља, изјављене на решење
комуналног инспектора – по пресуди Управног суда Крагујевац, број 355326/09;
27. Разматрање жалбе Ђерић Радомира из Пријепоља – Ивања, изјављене на
решење комуналног инспектора – по пресуди Управног суда Крагујевац, број
355-175/11;
28. Разматрање жалбе Мелуновић Кадрије из Пријепоља – Ивања, изјављене на
решење комуналног инспектора, број 355-275/12 од 30.11.2012. године;
29. Разматрање жалбе Пушица Остоје из Пријепоља, изјављене на решење
комуналног инспектора, број 355-350/12 од 24.12.2012. године;
30. Разматрање приговора ТВ ''Форум'', број 404-419/2012 од 22.11.2012. године,
изјављеног на Одлуку комисије за избор програма који ће се финансирати из
средстава Фонда за заштиту животне средине општине Пријепоље у 2012.
години и Одговор на приговор Комисије за заштиту животне средине, број 403419/2012 од 13.12.2012. године;
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31. Доношење решења о именовању Комисије за координацију послова
безбедности саобраћаја на путевима;
32. Разматрање Нацрта одлуке о јавном задуживању општине Пријепоље;
33. Доношење Закључка о учешћу општине Пријепоље на јавном позиву
Министарства грађевине и урбанизма за пројекте уређења и побољшања
инфраструктуре.
34. Разматрање Извештаја Комисије о стању на водоводу Горња Косатица –
Седобро.
35. Разматрање Нацрта одлуке о изменама и допунама Одлуке о приступању
промени Статута општине Пријепоље,
36. Доношење решења о ангажовању ПР менаџера за рад до три месеца,
37. Разматрање Нацрта решења о констатовању престанка мандата и именовању
члана Школског одбора Основне школе ''Милосав Стиковић'',
38. Доношење закључка о пријему професора географије у Музеју по основу
уговора о делу.
39. Разматрање захтева Турковић Бакира за доделу новчаних средстава.
40. Разматрање захтева Ђухић Мирзе из Бродарева за доделу новчаних
средстава;
41. Разматрање захтева Јоновић Сафета за доделу новчане помоћи.
42. Разматрање дописа премијера из Горажда за посету делегације општине
Пријепоље Горажду;
18.02.2013. године
43. Разматрање Програма рада са Финансијским планом Дома културе из
Пријепоља за 2013. годину, број 020-86/2012;
44. Разматрање Програма рада са Финансијским планом Музеја из Прјепоља за
2013. годину, број 020-86/2012;
45. Разматрање Програма рада са Финансијским планом за 2013.годину, Матичне
библиотеке ''Вук Караџић'' Пријепоље, број 403-1593/12;
46. Разматрање Програма рада са Финансијским планом за 2013. годину,
Спортског савеза Пријепоље, број 020-97/2012;
47. Разматрање Програма рада са Финансијским планом за 2013. годину,
Историјског архива Ужице, број 403-163/2012;
48. Разматрање Програма рада са Финансијским планом за 2013. годину, Центра
за социјални рад ''Пријепоље'' из Пријепоља, број 403-1636/2012;
49. Разматрање Програма рада са Финансијским планом за 2013. годину,
Туристичке организације Пријепоље, број 403-1583/12;
50. Разматрање Акционог плана за младе општине Пријепоље за 2013. годину,
број 020-117/12;
51. Разматрање Плана и програма рада за 2013. годину, Црвеног крста
Пријепоље, број 020-5/13;
52. Разматрање захтева ''ЋАТИЋ КОМПАНИ'' ДОО Пријепоље, број 352-21/2013
од 18.02.2013. године,
за уређење депоније за складиштење отпадног
материјала у Ивању.
53. Доношење закључка везано за укњижење или евентуално премештање минипич терена у Пријепољу.
Тачка 1.
Општинско веће усваја као у достављеном материјалу Изводе из записника са
седница Општинског већа и то:
- са седамнаесте седнице одржане 10.12.2012. године,
- са осамнаесте седнице одржане 14.12.2012. године,
- са деветнаесте седнице одржане 17.12.2012. године и
- са двадесете седнице одржане 24.12.2012. године.
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Тачка 2.
Утврђује се Предлог одлуке о ангажовању
ревизора за обављање екстерне
ревизије Завршног рачуна буџета општине Пријепоље за 2012. годину у свему као у
материјалу и исти доставља Скупштини општине Пријепоље на разматрање и
усвајање.
Тачка 3.

Захтев Бошњачке културне заједнице из Пријепоља, број 403-1572/12 од
14.11.2012. године, прослеђује се Дому културе, Матичној библиотеци ''Вук Караџић'',
Музеју и Туристичкој организацији Пријепоље да у свом плану и програму за 2013.
годину у оквиру буџетских средстава за 2013. годину, планирају програме из области
културе бошњачког народа.
*****
Разматрајући програме рада са финансијским планом за 2013 годину: Дома
културе, Матичне библиотеке ''Вук Караџић'', Музеја, Спортског савеза, Центра за
социјални рад - Пријепоље Туристичке организације Пријепоље и Црвеног крста
Пријепоље, седници су присуствовали и : Љубиша Савковић, директор Дома културе,
Нермина Дуран, директор Матичне библиотеке ''Вук Караџић'', Саво Пушица,
представник Спортског савеза, Џенита Чичић, представник Центра за социјални рад,
Ивана Ракоњац, директор Туристичке организације и Милета Шпица, секретар Црвеног
крста.
После расправе у којој су учествовали: Љубиша Савковић, Зорана Деспотовић,
Есад Хоџић, Предраг Чичић, Вукосав Томашевић, Нермина Дуран, Саво Пушице,
Џенита Чичић, Ивана Ракоњац, Милета Шпице, Ханка Хајдаревић и Драгиша Ракоњц,
Веће једногласно усагласило мишљења и одлучило да одложи доношење закључка
везано за програме рада и финансијски план за 2013. годину ових институција и
задужило директоре истих да у што краћем року доставе нове програме рада са
Финансијским планом за 2013. годину у складу са Одлуком о буџету општине
Пријепоље за 2013. годину. На седници је присутним представницима поменутих
институција дат захтеву БКЗ из Пријепоља, број 403-1572/12 од 14.11.2012. године, да
у својим програмима за 2013. годину, уколико постоји могућност предвиде програме
које захтева БКЗ.
Наставак 21 седнице Општинског већа општине Пријепоље, која је одржана
12.02.2013. године, у канцеларији председника општине Пријепоље са почетком у
10,00 часова.
Тачка 4.

Утврђује се Предлог одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа
Дирекција за изградњу ''Пријепоље'' Пријепоље у свему као у материјалу.
Предлог одлуке из става 1. овог закључка доставља се Скупштини општине
Пријепоље на разматрање и усвајање.
Тачка 5.
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Утврђује се Предлог одлуке о промени Одлуке о организовању комуналне радне
организације ''Лим'' Пријепоље као јавног комуналног предузећа у свему као у
материјалу.
Предлог одлуке из става 1. овог закључка доставља се Скупштини општине
Пријепоље на разматрање и усвајање.

Општинско веће предлаже Сталној конференцији градова и општина да за члана
Комисије за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина
Пријепоље предложи кандидата Далмира Козицу, дипл. правника из Пријепоља.
Тачка 6.

Усваја се документ Грађански буџет општине Пријепоље за 2013. годину који је,
као водич кроз буџет Општине, израдило Одељење за привреду, буџет и финансије у
сарадњи са организационим Центром за истраживање, транспарентност и одговорност
– ЦРТА из Београда.
Задужује се Одељење за привреду, буџет и финансије да Грађански буџет учини
доступним грађанима, објављивањем на сајту општине, истицањем на огласној табли
општине и на друге доступне начине као и да убудуће, упоредо са Одлуком о буџету,
припрема и документ грађанског буџета.
Тачка 7.
Одлаже се давање овлашћења ЈП Дирекција за изградњу ''Пријепоље'' из
Пријепоља за расписивање јавног позива за летње одржавање локалних путева I и II
реда на територији општине Пријепоље, док Министарство за Регионални развој и
локалну самоуправу достави своје мишљење по траженом захтеву, а све у складу са
чланом 23. Закона о буџету РС за 2013. годину.
Тачка 8.
1. Општинско веће прихвата Програм радова на одржавању јавне хигијене и
зеленила за 2013. годину, који је доставило ЈКП ''Лим'' из Пријепоља.
2. Општинско веће овлашћује председника Општине да у име општине
Пријепоље потпише Уговор о одржавању градске чистоће и зеленила за период
01.01.2013. до 31.12.2013. године, заједно са директором ЈКП ''Лим'' Пријепоље и
директором ЈП Дирекција за изградњу ''Пријепоље'' из Пријепоља.
Тачка 9.

Општинско веће прихвата захтев ЈКП ''Лим'' из Пријепоља, број 403-98/13 од
22.01.2013. године и даје сагласност за повећање масе средстава за исплату зарада
новозапослених 7 радника у 2013. години.
Тачка 10.
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Општинско веће даје сагласност Основној школи ''Владимир Перић Валтер'' из
Пријепоља, да по основу закупа уступи на привремено коришћење Вилдану Капиџићу,
монтажни објекат – киоск, површине 16 м2 који је у власништву школе и постављен на
плацу у улици Валтеровој бб у Пријепољу, чији је корисник Школа, на период од 3
месеца, односно од 01. јануара до 31. марта 2013. године.
Основна школа ''Владимир Перић Валтер'' Пријепоље је дужна да закључи
уговор са закупцем о привременом коришћењу уступљеног монтажног објекта – киоск
из става 1. овог закључка, у складу са позитивним законским прописима и Законом о
јавној својини (''Службени гласник РС'', број 72/11).
Тачка 11.
Општинско веће овлашћује председника општине Пријепоље да договори радни
састанак
са
директором
Електросрбије
д.о.о
Краљево,
директором
Електродистрибуције Ужице и директором Погона Пријепоље, на којем ће се
расправљати питање решавања проблема снадбевања електричном енергијом
грађана на територији општине Пријепоље.
Тачка 12.
Општинско веће одобрава да се Милану Цмиљановићу, секретару Извршног
одбора Организационог одбора 50. МОСИ Пријепоље 2013 године исплаћује месечна
надокнада за рад у износу од 21.780,00 динара до завршетка 50. МОСИ Пријепоље
2013.
Исплату из става 1. овог закључка почети од 01.12.2012. године.
Тачка 13.
Општинско веће је донело
Р Е Ш Е Њ Е

о разрешењу и именовању члана Извршног одбора 50. МОСИ ''Пријепоље 2013''
Разрешава се дужности члана Извршног одбор 50. МОСИ-2013 године
Душка Бајић, члан.
2. Именују се за члана Извршног одбора 50. МОСИ – 2013.године
Ивана Ракоњац, члан,
Тачка 14.
Општинско веће прихвата захтев Брбовић Смаја из Пријепоља, број 323-1/2013
од 10.12.2012. године и даје сагласност да му се изда у закуп просторија која се налази
у објекту на плацу пијаце у Бродареву за отварање ветеринарске амбуланте или
ветеринарске станице, под условом да обезбеди потребне сагласности у складу са
позитивним законским прописима.
Тачка 15.
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Општинско веће одобрава 3.000,00 динара СУБНОР-у Пријепоље на име
трошкова превоза ради присуствовања прослави Пљеваљске битке у Пљевљима.
Одобрена средства исплатити са текуће буџетске резерве преко Центра за
социјални рад ''Пријепоље'' из Пријепоља.
Тачка 16.
1. Општинско веће одобрава 114.870,00 динара Пузовић Василију из Доњих
Бабина за санирање штете на објекту – штали.
Одобрена средства исплатити са позиције буџета 484, редни број 119 –
Елементарне непогоде.
2. Општинско веће одобрава 9.459,00 динара Пушоњић Милици из Пријепоља за
санирање штете у стану.
Одобрена средства исплатити са позиције буџета 484, редни број 119 –
Елементарне непогоде.
Тачка 17.
Општинско веће одобрава 97.000,00 динара Шљукић Ђоку – Јабука за санирање
штете на грађевинском објекту.
Одобрена средства исплатити са позиције буџета 484, редни број 119 –
Елементарне непогоде.
Тачка 18.
Општинско веће одобрава 85.650,00 динара Дерикоњић Станимиру из Џурова за
санирање штете на грађевинском објекту.
Одобрена средства исплатити са позиције буџета 484, редни број 119 –
Елементарне непогоде.
Тачка 19.
Општинско веће одобрава 35.925,00 динара Станић Миловану из Ђурашића за
санирање штете на грађевинском објекту.
Одобрена средства исплатити са позиције буџета 484, редни број 119 –
Елементарне непогоде.
Тачка 20.
Општинско веће одобрава 631.600,00 динара Марић Војиславу из Виницке за
санирање штете на стамбеном објекту.
Одобрена средства исплатити са позиције буџета 484, редни број 119 –
Елементарне непогоде.
Тачка 21.
Општинско веће одобрава 11.000,00 динара Шеховић Сафету из Бродарева за
санирање штете на стамбеном објекту.
Одобрена средства исплатити са позиције буџета 484, редни број 119 –
Елементарне непогоде.
Тачка 22.
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Општинско веће прослеђује Извештај Комисије за елементарне непогоде о
насталој штети на потпорном зиду који је власништво Муклаџија Адила и Сабахете,
број 325-1/2013 од 17.01.2013. године, Јавном предузећу Дирекција за изградњу
''Пријепоље'' из Пријепоља и од истог тражи да достави Општинском већу извештај са
колико је средстава ЈП Дирекција помогла санацију предметног потпорног зида.
Тачка 23.
Одбија се приговор Микоте Томашевић и Денисе Фетаховић, студената из Пријепоља,
уложени на Одлуку о додели новчаних награда студентима чији родитељи имају
пребивалиште на територији општине Пријепоље за школску 2011/2012 годину
Комисије за младе таленте, број 421-430/2012 од 27.12.2012. године, као неосновани.
Усваја се приговор Луке Мрдака, ученика Пријепољске гимназије, уложен на
Одлуку о додели новчаних награда ученицима – младим талентима средњих школа
чији родитељи имају пребивалиште на подручју општине Пријепоље за школску
2011/2012. годину Комисије за младе таленте, број 421-430/2012 године од 27.12.2012.
године као основан.
Додељује се Мрдак Луки, ученику Пријепољске гимназије разлика новчане
награде до припадајућег износа од 16.100,00 динара. Наведени износ средстава
исплатити именованом из буџетских средстава намењених за новчане награде
ученицима.
Тачка 24.
Одбија се жалба пореског обвезника ЈП ''СРБИЈАШУМЕ'' са седиштем у
Београду, изјављена на решење Општинске управе општине Пријепоље, Одељења
локалне пореске администрације о утврђивању комуналне таксе за истицање фирме
на пословном простору, број 434-4-р/1187/12 од 29.10.2012. године, као неоснована.
Тачка 25.
Одбија се жалба Живковић Десанке из Пријепоља, Полимска број 33, број 355347/2010 од 14.01.2011. године, изјављена на закључак комуналног инспектора
Општинске управе општине Пријепоље, број 355-347/2010 од 14.12. 2010. године, као
неоснована.
Тачка 26.
Одбија се жалба Џанџановић Абуда из Пријепоља, улица Бранка Радичевића,
број 355-326/09 од 08.04.2010. године, изјављена на закључак комуналног инспектора
Општинске управе општине Пријепоље, број 355-326/09 од 24.03. 2010. године, као
неоснована.
Тачка 27.
Одбија се жалба Ђерић Радомира из Ивања – Пријепоља, број 355-175/11 од
07.11.2011. године, изјављена на решење комуналног инспектора Општинске управе,
број 355-175/2011 од 13.10.2011 године, као неоснована .
Тачка 28.
Одбија се жалба Мелуновић Кадрије из Ивања код Пријепоља, број 355275/2012 од 30.11.2012. године, изјављена на решење комуналног инспектора
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Општинске управе општине Пријепоље, број 355-275/2012 од 19.10. 2012. године, као
неоснована.
Тачка 29.
Усваја се жалба Пушица Остоје из Пријепоља, улица Пљеваљска бб, број 355350/2012 од 24.12.2012. године и поништава решење комуналног инспектора
Општинске управе општине Пријепоље, број 355-350/2012 од 10.12. 2012. године, и
предмет враћа на поновни поступак и одлучивање.
Тачка 30.
Општинско веће одбија приговор Форума жена Пријепоље – ТВ Форум, број 403419/11 од 22.11.2012. године и ургенцију од 30.01.2013. године, као неоснован и
констатује да су средства која је 01.10.2012. године одобрила Комисија за избор
програма који ће се финансирати из средстава за заштиту животне средине општине
Пријепоље у 2012. години Форуму жена Пријепоље – ТВ Форум у износу од 150.000,00
динара (100.000,00 динара за измирење ранијих обавеза и 50.000,00 динара за 2012.
годину), исплаћена према потписаном Споразуму о финансирању пројеката из
средстава буџета Фонда за 2012. годину, између Форума жена Пртијепоље – ТВ Форум
и општине Пријепоље од 08.11.2012 године.
Тачка 31.
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању Kомисије
Именује се Комисија за координацију послова безбедности саобраћаја на
путевима, у саставу:
1. Едиб Земанић,саобраћајни инспектор , председник Комисије,
2. Синиша Цвијетић, начелник Полицијске управе, члан Комисије,
3. Драгиша Ракоњац, руководилац Одељења за буџет , члан Комисије,
4. Сабахудин Козица, руководилац А.Д. ''Путеви'' Пријепоље, члан Комисије
5. Мерсудин Деленџић, грађ. инж. У ЈП Дирекцији за изградњу Пријепоље, члан
Комисије,
6. Хамед Нуковић, представник невладиног сектора, члан Комисије.
Задатак Комисије је да уради Предлог годишењег програма активности и
коришћења средстава од казни за саобраћајне прекршаје
за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју општине Пријепоље.
Тачка 32.
Општинско веће задужује Одељење за буџет, привреду и финансије и Одељење
за локални економски развој да у што краћем року ураде Студију економске
оправданости јавног задуживања општине Пријепоље за финансирање прибављања
непокретних и покретних ствари у стечајном поступку код стечајног дужника ТК
''Љубиша Миодраговић'' Пријепоље.
Студију из става 1. овог закључка доставити Општинском већу.
Тачка 33.
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Општинско веће предлаже Општинској управи – Одељењу за локални економски
развој да учествује на јавном позиву Министарства грађевине и урбанизма за пројекте
уређења и побољшања инфраструктуре са следећим пројектима:
- Пројекат за водоснадбевање Бродарева – Мрчковачка река,
- Пројекат реконструкције водовода у улици Рајка Дивца, у улици Изета Чавића
и улици Владимира Перића Валтера у Пријепољу,
- Пројекат прераде питке воде на постројењу Сељашница,
- Пројекат водоснадбевање Горње Косатице – Седобро,
и свим осталим пројектима за које се обезбеди неопходна техничка
документација и дозволе.
Тачка 34.
Општинско веће прихвата предмер и предрачун радова санације водовода
Горња Косатица – Седобро, број 403-1515/2012 који је урадила Комисија коју је
именовало Општинско веће и предлаже Општинској управи – Одељењу за локални
економски развој да са овим пројектом учествује на јавном позиву Министарства
грађевине и урбанизма за пројекте уређења и побољшања инфраструктуре.
Тачка 35.
Утврђује се Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о приступању
промени Статута општине Пријепоље, у свему као у материјалу.
Предлог одлуке из става 1. овог закључка доставља се Скупштини општине
Пријепоље на разматрање и усвајање.
Тачка 36.
Општинско веће одобрава да се ангажује Изет Кријешторац, дипломирани
новинар из Пријепоља за обављање послова PR менаџера за потребе председника и
заменика председника Општине, председника и заменика председника Скупштине
општине, чланова Општинског већа и Општинске управе и о њиховом раду информише
медије и јавност.
Са именованим закључити уговор о делу (пробном раду) у трајању од 3 месеца.
Накнада за рад одредиће се приликом потписивања уговора о делу.
Тачка 37.
Утврђује се Предлога решења о констатовању престанка мандата члану и
именовању члана Школског одбора ОШ ''Милосав Стиковић'' Пријепоље, као у
материјалу.
Предлог решења из става 1. овог закључка доставља се Скупштини општине
Пријепоље на разматрање и одлучивање.
Тачка 38.

Општинско веће тражи од Музеја у Пријепољу да прими у радни однос на
одређено време уговором о делу једног професора географије који ће радити на
пословима проучавања миграција становништва и амбијенталних целина у општини
Пријепоље, лични доходак ускладити са Колективним уговором из области културе за
послове предвиђене за високу стручну спрему.
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Тачка 39.
Општинско веће одобрава 100.000,00 динара Турковић Бакиру из Пријепоља за
учешће на музичком такмичењу ''Звјезда можеш бити ти'',
Одобрена средства исплатити из текуће буџетске резерве са позиције –
Специјализоване услуге преко Дома културе из Пријепоља.
Тачка 40.
Општинско веће одобрава 40.000,00 динара Ђухић Мирзи из Бродарева за
учешће на европском такмичењу у кјокушикану.
Одобрена средства исплатити са ставке – Специјализоване услуге преко
Спортског савеза из Пријепоља.
Тачка 41.
Општинско веће одобрава 60.000,00
лечење детета.

динара Јоновић Сафету из Седобра за

Одобрена средства исплатити са ставке текуће буџетске резерве преко Центра
за социјални рад ''Пријепоље'' из Пријепоља.
Тачка 42.
Општинско веће је сагласно да делегација општине Пријепоље посети Босанскоподрињски кантон Горажде.
Датум и време посете договориће председник општине Пријепоље са
премијером Босанско-подрињског кантона Горажде Емиром Фрашто.
Наставак 21 седнице Општинског већа општине Пријепоље, која је одржана
18.02.2013. године
Тачка 43.
Прихвата се Програм рада са Финансијским планом за 2013. годину, Дома
културе из Пријепоља, у свему као у материјалу и доставља Скупштини општине
Пријепоље на разматрање и одлучивање.
Тачка 44.
Прихвата се Програм рада са Финансијским планом за 2013. годину, Музеја из
Пријепоља, у свему као у материјалу и доставља Скупштини општине Пријепоље на
разматрање и одлучивање.
Тачка 45.
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Прихвата се Програм рада са Финансијским планом за 2013. годину, Матичне
библиотеке ''Вук Караџић'' из Пријепоља, у свему као у материјалу и доставља
Скупштини о пштине Пријепоље на разматрање и одлучивање.
Тачка 46.
Прихвата се Програм рада са Финансијским планом за 2013. годину, Спортског
савеза из Пријепоља, у свему као у материјалу и доставља Скупштини општине
Пријепоље на разматрање и одлучивање.
Тачка 47.
Прихвата се Програм рада са Финансијским планом за 2013. годину Историјског
архива Ужице, у свему као у материјалу и доставља Скупштини општине Пријепоље на
разматрање и одлучивање.
Тачка 48.
Прихвата се Програм рада са Финансијским планом за 2013. годину Центра за
социјални рад ''Пријепоље'' из Пријепоља, у свему као у материјалу и доставља
Скупштини општине Пријепоље на разматрање и одлучивање.
Тачка 49.
Прихвата се Програм рада са Финансијским планом за 2013. годину Туристичке
организације Пријепоље, у свему као у материјалу и доставља Скупштини општине
Пријепоље на разматрање и одлучивање.
Тачка 50.
Општинско веће прихвата Акциони план за младе Пријепоље за 2013. годину, у
свему као у материјалу и доставља Скупштини општине Пријепоље на разматрање и
одлучивање.
Тачка 51.
Прихвата се Програм рада са Финансијским планом за 2013. годину Црвеног
крста из Пријепоља, у свему као у материјалу и доставља Скупштини општине
Пријепоље на разматрање и одлучивање.
Тачка 52.
Општинско веће налаже Јавном комуналном предузећу ''Лим'' из Пријепоља да
поступи у складу са чланом 6. Одлуке о одређивању локације за изградњу и рад
постројења за складиштење, третман, или одлагање грађевинског отпада и отпада од
рушења објеката на територији општине Пријепоље, коју је донела Скупштина општине
Пријепоље 07.09.2010. године.
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Тачка 53.
Задужује се члан Општинског већа Адмир Мушовић, Спортски савез, Дирекција
за изградњу ''Пријепоље'' из Пријепоља и надлежне службе Општинске управе ураде
Информацију везану за укњижење и евентуално премештање мини-пич терена у
Пријепољу и исту доставе у року од 15 дана Општинском већу на разматрање и
одлучивање.
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