Седнице Општинског већа Општине Пријепоље
22.03. 2013.
Двадесет четврта седницa Општинског већа општине Пријепоље одржана је
22.марта 2013. године у канцеларији председника Општине Пријепоље, са почетком у 10
часова.
Седницу је сазвао и истом председавао заменик председника Општинског већа
Добро Лазаревић.
Предлоге за допуну дневног реда дали су:
Предраг Чичић, члан Општинског већа ( Разматрање Информације Извршног
одбора МОСИ 2013 о току припрема за организацију 50. Међуопштинских омладинских
спортских игара); Зоран Деспотовић, члан Општинског већа (Разматрање захтева
Туристичке организације ''Пријепоље'' из Пријепоља за финансирање наступа
Туристичке организације ''Пријепоље'' из Пријепоља на Фестивалу ''Покрени се, упознај
Србију''); Добро Лазаревић, заменик председника Општинског већа (Разматрање захтева
Народне библиотеке Србије за измирење трошкова поправке специјалног библиотечког
возила, библиобуса и разматрање захтева Дома културе из Пријепоља, за уплату
хонорара за оперску диву Јадранку Јовановић) и Неџад Хоџић, члан Општинског већа (
Разматрање захтева Академије борилачких вештина ''Раиден'' из Пријепоља за новчану
донацију за одлазак на европско првенство у Немачку).
На седници је разматран следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Разматраое Извпда из записника са седнице Опщтинскпг већа, 06-6/2013, пдржане
13.03.2013. гпдине, (материјал ће бити дпстављен на седници);
2. Разматраое Предлпга декларације за ппщтину Пријеппље без генетски
мпдификпваних прганизама, пдбпрника Вукпсава Тпмащевића, брпј 320-34/13 пд
12.03.2013. гпдине, (материјал у прилпгу);
3. Разматараое Рещеоа Министарства унутращоих ппслпва – Сектпр за ванредне
ситуације, Одељеое за ванредне ситуације у Пријеппљу, брпј 217-1/13 пд 27.02.2013.
гпдине, (материјал у прилпгу);
4. Разматраое Инфпрмације ЈП Дирекције за изградоу ''Пријеппље'', брпј 020-66/13 пд
01.03.2013. гпдине п реализацији Закљушка Опщтинскпг већа пд 12.02.2013. гпдине,
(материјал у прилпгу);
5. Разматраое Обавещтеоа ЈП Дирекције за изградоу Пријеппље п неизврщеоу
преузетих пбавеза групе грађана кпји су се нелагалнп прикљушили на пут Сељащница
– Јабука, брпј 347-61/2013 пд 01.03.2013. гпдине, (материјал у прилпгу);
6. Разматраое Инфпрмације ЈКП ''Лим'' п изведеним радпвима на санацији впдпвпдних
и канализаципних прикљушака и хидраната у Улици Бранка Радишевића, брпј 35186/2013 гпдине пд 12.03.2013. гпдине, (материјал у прилпгу);
7. Разматраое угпвпра кпје је пптписап Дпм културе са закупцима ппслпвних
прпстприја, брпј 06-15/12-2 пд 11.02.2013. гпдине, (материјал у прилпгу);
8. Разматраое захтева Дпма културе Пријеппље, брпј 350-3/2013 пд 15.01.2013. гпдине
за уређеое трга Дпма културе, (материјал у прилпгу);
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9. Разматраое Извещтаја Планинарскпг клуба ''Камена Гпра'' из Пријеппља, брпј 02062/13 пд 28.02.2013. гпдине п утрпщеним средствима дпбијеним пд Фпнда за защтиту
живптне средине, (материјал у прилпгу);
10. Разматраое захтева Д.О.О. ''Зенит'' Пријеппље, брпј 350-2/10 пд 07.03.2013. гпдине за
ушещће у инвестицији за изгадоу хладоаше, (материјал у прилпгу);
11. Разматраое захтева Удружеоа ''Туристишки впдиши Пријеппља'' из Пријеппља, брпј
403.422/13 пд 11.03.2013. гпдине за нпвшану ппмпћ ради закупа щтанда на Фестивалу
дпмаћег туризма ''Мпја Србија'' у Бепграду, (материјал у прилпгу);
12. Разматраое захтева Туристишке прганизације из Пријеппља, брпј 403-436/13 пд
12.03.2013. гпдине пд 08.03.2013. гпдине, за дпделу средстава у изнпсу пд 100.000,00
динара из текуће резерве за умрежаваое на интернет ппртал srbijuvolimo.rs,
(материјал у прилпгу);
13. Разматраое захтева Удружеоа пшелара из Пријеппља, брпј 403-75/2013 пд 28.02.2013.
гпдине за дпделу нпвшаних средстава за пдржаваое струшнпг предаваоа, (материјал у
прилпгу);
14. Разматраое захтева Одреда извиђаша ''Бпщкп Буха'' из Пријеппља, брпј 463-8/13 пд
08.03.2013. гпдине за уступаое земљищта на кприщћеое, (материјал у прилпгу);
15. Разматраое Предлпга ОО СДА, брпј 020-66/13 пд 01.03.2013. гпдине п именпваоу
директпра Матишне библиптеке ''Вук Карачић'' Пријеппље, (материјал у прилпгу);
16. Разматраое захтева Месне заједнице Брпдаревп, бр. 180-1/2013 пд 22.02.2013. гпдине
за ппјашан рад лекара у Здравственпј станици Брпдаревп, (материјал у прилпгу);
17. Разматраое захтева Режијскпг пдбпра за изградоу пграде на Бпщоашкпм грпбљу,
Засепк Мрдаци – Брпдаревп, брпј 403.277/2013 пд 14.02.2013. гпдине, за дпделу
нпвшаних средстава, (материјал у прилпгу);
18. Разматраое захтева МЗ Кплпврат, брпј 403-290/2013 пд 20.02.2013. гпдине за даваое
сагласнпсти за изградоу канализације у насељу Равни, (материјал у прилпгу);
19. Разматраое захтева Удружеоа ''Мебијус'' из Пријеппља, брпј 403-347/13 за дпделу
нпвшаних средстава, (материјал у прилпгу);
20. Разматраое захтева Буквић Фарука из Пријеппља, брпј 352-26/13 пд 26.02.2013.
гпдине, за даваое сагласнпсти на кприщћеое кат. пар. 338. КО Пријеппље, (материјал
у прилпгу);
21. Разматраое захтева 12 дпмаћинстава из Велике Жупе, брпј 403-69/13 за дпделу
нпвшаних средстава за асфалтираое пута, (материјал у прилпгу);
22. Разматраое захтева Кукуљац Рамиза из Пријеппља, брпј 403-419/13 пд 11.03.2013.
гпдине за дпделу нпвшаних средстава за плаћаое закупа стана, (материјал у прилпгу);
23. Разматраое захтева Тмущић Звездана из Пријеппља, брпј 112-23/13 пд 08.03.2013.
гпдине за дпделу пвлащћеоа за заступаое у Министарству ради ппвезиваое раднпг
стажа, (материјал у прилпгу);
24. Разматраое захтева Јещић Ненада из Пријеппља, брпј 360-1/13 пд 12.03.2013. гпдине
за дпделу лпкације за изградоу стамбенпг пбјекта, (материјал у прилпгу);
25. Разматраое захтева грађана Улице Живпјина Кијанпвића у Пријеппљу, брпј 352-37/13
пд 12.03.2013. гпдине, за израду прпјектне впдпвпдне мреже, (материјал у прилпгу);
26. Разматраое захтева МЗ Седпбрп, брпј 403.435/13 пд 12.03.2013. гпдине за нпвшану
ппмпћ за заврщетак впдпвпда у МЗ Седпбрп, (материјал у прилпгу);
27. Разматраое захтева Центра за пдрживи развпј Бабине, брпј 403-258/2013 пд
12.02.2013. гпдине за дпделу нпвшаних средстава за куппвину мащине за щищаое
пваца, (материјал у прилпгу);
28. Разматраое захтева Бесима Беганпвића у име Рибплпваца Пријеппље, брпј 403455/13 за нпвшану ппмпћ за издаваое сертификата за 4 судије кпји ће впдити
такмишеое сппртскпг рибплпва, (материјал у прилпгу);
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29. Разматраое захтева Милене Пузпвић, брпј 403-435/13 пд 12.03.2013. гпдине, за
израду пптппрнпг зида збпг пбасипаоа земљищта приликпм прпщиреоа Улице
Милпсава Стикпвића, (материјал у прилпгу);
30. Разматраое захтева станара стамбене зграде Улаз ''Д'' у Ул. Б.Душића, из Пријеппља,
брпј 403.237/2013 пд 08.02.2013. гпдине за асфалтираое улице, (материјал у прилпгу);
31. Разматраое захтева Дпскпвић Бпгдана из Звјезда – Пријеппље, брпј 403-234/2012 пд
08.02.2013. гпдине за дпделу нпвшане ппмпћи за финансијска средства за исхрану
стпке, (материјал у прилпгу);
32. Разматраое захтева Ћукпвић Далибпрке из Пријеппља, брпј 403.69/13 пд 06.03.2013.
гпдине за дпделу нпвшаних средстава за превпз детета дп щкпле, (материјал у
прилпгу);
33. Разматраое жалби: Мурић Јасмине, Жигпвић Азре, Алпмерпвић Ајселе, Ппрпвић
Анеле, Ступар Елмедине, Талпвић Нусрете, Кахрпвић Индире, Чпвић Славпјке,
Прељевић Незиа Бащпвић Мирзе, улпжених на рещеое Опщтинске управе Одсека за
друщтвену бригу п деци, (материјал у прилпгу);
34. Разматрање Информације Извршног одбора МОСИ 2013 о току припрема за
организацију 50. Међуопштинских омладинских спортских игара, број Број 068/2013 пд 22.03.2013.гпдине (материјал у прилпгу);
35. Разматрање захтева Туристичке организације ''Пријепоље'' из Пријепоља
за финансирање наступа Туристичке организације ''Пријепоље'' из
Пријепоља на Фестивалу ''Покрени се, упознај Србију'', број 403-487/2013
од 21.03.2013.године (материјал у прилпгу);
36. Разматрање захтева Народне библиотеке Србије за измирење трошкова
поправке специјалног библиотечког возила, библиобуса.
37. Разматрање захтева Академије борилачких вештина ''Раиден'' из
Пријепоља за новчану донацију за одлазак на европско првенство у
Немачку, број 403-232/13 од 07.02.2013.године(материјал у прилпгу);
38. Добро Лазаревић, заменик председника Општинског већа, Разматрање
Захтева Дома културе из Пријепоља, за уплату хонорара за оперску диву
Јадранку Јовановић, број 403-474/13 од 21.03.2013.године.
39.Текућа питања
оОо
О свим разматреним питањима из дневног реда седнице Општинско веће донело је
одговарајуће закључке, о чему постоји, и може бити, у складу са законом, стављена на
увид јавности и заинтересованим лицима, званичка документација која се налази у
служби Општинске управе у Пријепољу.
У овом прегледу разматрaних питања донети су и следећи закључци:
Тачка 2.
ЗАКЉУЧАК
Општинско веће прослеђује Скупштини општине Пријепоље Предлог декларације за
општину Пријепоље без генетски модификованих организама на разматрање и усвајање.
Тачка 3.
ЗАКЉУЧАК
Задужује се Општинска управа да у складу са законом хитно ангажује извођача радова
који ће санирати штету од пожара на општинској згради која се налази у улици Мурата Делића
у Пријепољу а према предрачуну радова које је утврдила Комисија за елементарне непогоде.
Средства за ове радове ће се обезбедити из буџета општине Пријепоље.
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Тачка 6.
ЗАКЉУЧАК
Општинско веће прихвата Информацију ЈКП ''Лим'' из Пријепоља о изведеним радовима
на санацији водоводних и канализационих прикључака и хидраната у улици Бранка Радичевића
у Пријепољу, с тим да реконструкцију водовода у улици Бранка Радичевића финансирају МЗ
Пријепоље, 1.000.000,00 динара а ЈП Дирекција за изградњу Пријепоље из Пријепоља,
798.400,00 динара.
Налаже се Општинској управи да припреми уговоре са ЈКП Лим у вези радова у улици
Изета Чавића, улици Валтеровој и улици Рајка Дивца.

Тачка 10.
ЗАКЉУЧАК
Општинска веће упућује Д.О.О. "Зенит" из Пријепоља да се обрати Агенцији за мала и
средња предузећа из Пријепоља за помоћ у изради бизнис плана без накнаде.
Општинскo веће препоручује Д.О.О. "Зенит" из Пријепоља да се пријави на конкурс за
Акциони план запошљавања за отварање нових радних места.
Према Одлуци о уређивању грађевинског земљишта, не постоји правни основ за
ослобађање Д.О.О. "Зенит" од плаћања такси за уређења градског грађевинског земљишта.

Тачка 12.
Решавајући захтев Туристичке организације ''Пријепоље'' из Пријепоља, за доделу
средстава у износу од 100.000,00 динара, за умрежавање на интернет портал srbijuvolimo.rs,
Општинско веће је ј донело
ЗАКЉУЧАК
Препоручује се Туристичкој организацији ''Пријепоље'' из Пријепоља да средства у
износу од 100.000,00 динара за умрежавање на интернет портал srbijuvolimo.rs обезбеди из
својих средстава предвиђених буџетом-специјализоване услуге.
Тачка 13.
Решавајући захтев Удружења пчелара из Пријепоља за доделу новчаних средстава за
одржавање стручног предавања, Општинско веће је једногласно донело
ЗАКЉУЧАК
Средства за Удружење пчелара из Пријепоља су обезбеђена у буџету и иста исплаћена.
Тачка 14.
Решавајући захтев Одреда извиђача ''Бошко Буха'' из Пријепоља, за уступање
земљишта на коришћење, Општинско веће је једногласно донело
ЗАКЉУЧАК
Нема правног основа за уступање општинског земљишта удружењима грађана.
Тачка 15.
Разматрајући предлог Општинског одбора Странке демократске акције Санџака о
именовању вршиоца дужности директора Матичне библиотеке ''Вук Караџић'' из Пријепоља,
Општинско веће је усагласило мишљење и једногласно донело
ЗАКЉУЧАК
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Tражи се од општинске управе да провери је ли Управни одбор матичне библиотеке"
Вук Караџић" из Пријепоља у законском року доставио измене Статута сходно Закону о култури
Општинском већу на разматрање.
Информацију из става 1. доставити члану Општинског већа, Неџаду Хоџићу на увид.

Тачка 16.
Решавајући захтев Месне заједнице Бродарево за појачан рад лекара у Здравственој
станици Бродарево,Општинско веће једногласно је донело
ЗАКЉУЧАК
Захтев проследити Здравственом центру Ужице и Дому здравља Пријепоље и да о истом
обавесте Општинско веће општине Пријепоље о могућности ангажовања лекара у
Здравственој станици Бродарево.
Тачка 17.
Решавајући захтев Режијског одбора за изградњу ограде на бошњачком гробљу, засеок
Мрдаци – Бродарево, за доделу срдстава, Општинско веће је једногласно донело
ЗАКЉУЧАК
Срества за реконструкцију и ограђивање гробаља нису предвиђена буџетом општине
Пријепоље. Иста се могу реализовати преко Месних заједница у складу са њиховим
финансиским плановима.
Тачка 18.
Разматрајући захтев Месне заједнице Коловрат, за давање сагласности за изградњу
канализације у насељу Равне, Општинско веће је једногласно донело
ЗАКЉУЧАК
Општинско веће општине Пријепоље даје сагласност Меснoj заједници Коловрат за
изградњу канализације у насељу Равни у свему као у материјалу.
Тачка 19.
Решавајући захтев Удружења ''Мебијус'' из Пријепоља, за доделу новчаних средстава,
Општинско веће једногласно донело
ЗАКЉУЧАК
Буџетска средства општине Пријепоље се не могу непосредно уступати удружењима. Иста
могу конкурисати кроз јавни позив невладиног сектора који ће ускоро бити објављен.

Тачка 23.
Решавајући захтев Тмушић Звездана из Пријепоља, за доделу овлашћења за заступање
у Министарству ради повезивања радног стажа, Општинско веће је једногласно донело
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ЗАКЉУЧАК
Општинско веће нема надлежност да делегира овлашћење физичком лицу за заступање
радника за повезивање радног стажа. Радници који желе могу лично да дају овлашћење
Тмушић Звездану да их заступа ради повезивања радног стажа.

Тачка 25.
Решавајући захтев грађана улице Живојина Кијановић из Пријепоља, за израду пројекта
водоводне мреже, Општинско веће је једногласно донело
ЗАКЉУЧАК
Општинско веће прослеђује захтев грађана улице Живојина Кијановића за израду
пројекта водоводне мреже, Месној заједници Пријепоље, ЈКП "Лим" из Пријепоља и Дирекцији
за изградњу "Пријепоље" из Пријепоља да у заједничкој сарадњи покушају да реше проблем
водоснадбевања грађана у улици Живојина Кијановића.
Тачка 26.
Решавајући захтев Месне заједнице Седобро, за новчану помоћ за завршетак водовода
у Месној заједници Седобро, Општинско веће је једногласно донело
ЗАКЉУЧАК
Општинско веће одлаже захтев Месне заједнице Седобро за изградњу водовода у
седобру, након одржавања 50.МОСИ игара у Пријепољу.
.

Тачка 31.
Разматрајући захтев Досковић Богдана из Пријепоља – Звјезд, за доделу новчане
помоћи за исхрану стоке, Општинско веће је усагласило мишљење и једногласно донело
ЗАКЉУЧАК
Општинско веће одобрава Досковић Богдану финансиска средства у износу од
24.000,00 динара на име набавке сточне хране, због претрпљене штете настале услед суше.
Одобрена средства из става 1. исплатити из буџета општине Пријепоље са позиције
елементарне непогоде, након достављања профактуре добављача сточне хране.

Тачка 33.
Разматрајући жалбе: Мурић Јасмине, Жиговић Азре, Аломеровић Ајселе, Поровић Анеле,
Ступар Елмедине, Таловић Нусрете, Кахровић Индире, Човић Славојке, Прељевић Незире
Башовић Мирзе, уложених на решење Општинске управе Одсека за друштвену бригу о деци,
Општинско веће је једногласно донело
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Поништавају се решења Општинске управе – Одсек друштвене бриге о деци, општине
Пријепоље којим нису призната права на доделу једнократне новчане помоћи, по основу
рођења детета.
Додељују се једнократне новчане помоћи из буџета општине Пријепоље за 2013. годину
породиљама:
- Мурић Јасмини, из Пријепоља, улица Сјеничка бб,
- Жиговић Азри, из Пријепоља - Балићи,
- Аломеровић Ајсели, из Пријепоља - Ратајска бб,
- Поровић Анели, из Пријепоља – Сељашница,
- Ступар Елмедини, из Пријепоља – Ратајска,
- Таловић Нусрети, из Бродарева, у улици Мула Ђурђевића бб,
- Башовић Мирзи, из Пријепоља – Хрта,
- Прељевић Незири, из Пријепоља, улица Љ. Мидраговић бб,
- Кахровић Индири, из Пријепоља, улици Сестара Цвијовић број 2/7,
- Човић Славојки, из Пријепоља – Камена Гора.
Обавезује се Општинска управа – Буџетска служба, да по обезбеђењу буџетских
средстава изврши пренос наведених буџетских средстава Служби дечије заштите ради доделе
наведених средстсава именованим породиљама.
ЗАКЉУЧАК
Општинско веће општине Пријепоље обавезује Општинску управу-Службу дечије
заштите, да позитивно реше све захтеве породиља, које нису у року поднеле захтев за доделу
једнократне новчане помоћи а испуњавају остале услове утврђене Одлуком о додели
једнократне новчане помоћи породиљама које имају пребивалиште на подручју општине
Пријепоље.
Тачка 34.
Разматрајући Информацију Извршног одбора МОСИ 2013. о току припрема за
организацију 50. Међуопштинсих омладинских спортских игара,Општинско веће је једногласно
донело
ЗАКЉУЧАК
Општинско веће општине Пријепоље, прихвата Информацију Извршног одбора МОСИ
2013 о току припрема за организацију 50. Међуопштинских омладинских спортских игара као у
материјалу и доставља Скупштини општине Пријепоље на разматрање.
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