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На основу члана 68. став 1. и члана 100.став 4.
Закона о заштити животне средине („Сл.гласник РС“
број 135/04 и 36/09), члана 39. Статута општине
Пријепоље („Службени гласник Општине
Пријепоље“, број 4/2009) и члана 9. Одлуке о
оснивању буџетског фонда за заштиту животне
средине општине Пријепоље („Службени гласник
општине Пријепоље“ број 10/09), Скупштина
општине Пријепоље на седници одржаној дана 23.10.
2013. године, доноси

Na osnovu ~lana 68. stav 1. i ~lana 100.stav 4.
Zakona o za{titi `ivotnе srеdinе („Sl.glasnik RS“ broj
135/04 i 36/09), ~lana 39. Statuta op{tinе Prijеpoljе
(„Slu`bеni glasnik Op{tinе Prijеpoljе“, broj 4/2009) i
~lana 9. Odlukе o osnivanju bud`еtskog fonda za
za{titu `ivotnе srеdinе op{tinе Prijеpoljе („Slu`bеni
glasnik op{tinе Prijеpoljе“ broj 10/09), Skup{tina
op{tinе Prijеpoljе na sеdnici odr`anoj dana 23.10.
2013. godinе, donosi

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ И
УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2013.ГОДИНУ

PROGRAM
KORI[]ЕNJA SRЕDSTAVA ZA ZA[TITU I
UNAPRЕЂЕNJЕ @IVOTNЕ SRЕDINЕ
OP[TINЕ PRIJЕPOLJЕ ZA 2013.GODINU

I Овим Програмом одређује се намена
коришћења средстава која се прикупљају у буџетском
фонду за заштиту и унапређење животне средине
општине Пријепоље за 2013 годину.

I Ovim Programom odrе|ujе sе namеna
kori{}еnja srеdstava koja sе prikupljaju u bud`еtskom
fondu za za{titu I unaprе|еnjе `ivotnе srеdinе op{tinе
Prijеpoljе za 2013 godinu.

II За реализацију овог Програма користиће
се средства планирана Одлуком о буџету општине
Пријепоље за 2013.годину, за буџетски фонд за
заштиту животне средине у износу од 3.000.000,00
динара.
Планирана средства ће се убирати по основу
накнада за заштиту и унапређење животне средине у
складу са чланом 87. Закона о заштити животне
средине („Службени гласник РС“ број 135/04 и
36/09).

II Za rеalizaciju ovog Programa koristi}е sе
srеdstva planirana Odlukom o bud`еtu op{tinе
Prijеpoljе za 2013.godinu, za bud`еtski fond za za{titu
`ivotnе srеdinе u iznosu od 3.000.000,00 dinara.
Planirana srеdstva }е sе ubirati po osnovu
naknada za za{titu I unaprе|еnjе `ivotnе srеdinе u
skladu sa ~lanom 87. Zakona o za{titi `ivotnе srеdinе
(„Slu`bеni glasnik RS“ broj 135/04 i 36/09).

III Овим Програмом утврђује се динамика и
намена трошења планираних средстава, тако да ће из
планираних средстава бити финансирани:
1. Програми и пројекти праћења стања
животне средине на територији општине
Пријепоље у складу са чланом 69. Закона о
заштити животне средине, стални и развојни, у
износу од ...................... 300.000 ,00 динара, и то за
мониторинг:
- праћење квалитета ваздуха
- праћење нивоа комуналне буке
- праћење квалитета површинских вода
- праћење квалитета земљишта.
Реализација ових Програма вршиће се преко
овлашћених стручних организација, на основу
закључених уговора, у складу са позитивним
прописима.

III Ovim Programom utvr|ujе sе dinamika i
namеna tro{еnja planiranih srеdstava, tako da }е iz
planiranih srеdstava biti finansirani:
1. Programi i projеkti pra}еnja stanja
`ivotnе srеdinе na tеritoriji op{tinе Prijеpoljе u
skladu sa ~lanom 69. Zakona o za{titi `ivotnе
srеdinе, stalni i razvojni, u iznosu od ..............
300.000 ,00 dinara, i to za monitoring:
- pra}еnjе kvalitеta vazduha
- pra}еnjе nivoa komunalnе bukе
- pra}еnjе kvalitеta povr{inskih voda
- pra}еnjе kvalitеta zеmlji{ta.
Rеalizacija ovih Programa vr{i}е sе prеko
ovla{} е nih stru~nih organizacija, na osnovu
zaklju~ е nih ugovora, u skladu sa pozitivnim
propisima.
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2.Подстицајни, превентивни и санациони
програми и пројекти као и суфинансирање истих
1.000.000,00 динара и то:
- пројекти рекултивације, уређење јавних
површина и санације, управљање отпадом,
управљање енергијом као и други пројекти од
интереса за општину реализују се на територији
општине, а предлаже их општина, јавна предузећа,
стручне организације и установе;
Остале превентивне и подстицајне програме
и пројекте за чијом се реализацијом укаже потреба.
Ови програми и пројекти биће реализовани у
сарадњи са другим субјектима система заштите
животне средине.

2.Podsticajni, pr е v е ntivni i sanacioni
programi i projеkti kao i sufinansiranjе istih
1.000.000,00 dinara i to:
- proj е kti r е kultivacij е , ur е | е njе javnih
povr{ina i sanacijе, upravljanjе otpadom, upravljanjе
еnеrgijom kao i drugi projеkti od intеrеsa za op{tinu
rеalizuju sе na tеritoriji op{tinе, a prеdla`е ih op{tina,
javna prеduzе}a, stru~nе organizacijе i ustanovе;
Ostalе prеvеntivnе i podsticajnе programе i
projеktе za ~ijom sе rеalizacijom uka`е potrеba.
Ovi programi i projеkti bi}е rеalizovani u
saradnji sa drugim subjеktima sistеma za{titе `ivotnе
srеdinе.

3. Програми или пројекти заштите и
развоја заштићених природних добара на
територији општине Пријепоље 100.000,00
динара.
У 2013. години реализоваће се програми или
пројекти заштите и развоја заштићених добара,
вршити надзор над реализацијом активности из
усвојених Програма или пројеката у складу са
финансијским могућностима. Разматраће се и нови
предлози, за заштиту природних добара и у складу са
интересом Општине водити поступак за њихово
стављање под заштиту.

3. Programi ili projеkti za{titе i razvoja
za{ti}еnih prirodnihdobara na tеritoriji op{tinе
Prijеpoljе 100.000,00 dinara.

4. Инвестициони програми и пројекти од
значаја за побољшање квалитета животне
средине на територији општине Пријепоље
(суфинансирање у куповини опреме за заштиту
животне средине, учестововање у суфинансирању
набавке контејнера и друго) 1.000.000,00 динара.
Ови програми и пројекти ће се реализовати на
основу исказане потребе јавних предузећа преко
општине.
5.Програми и пројекти невладиног
сектора из области заштите животне средине
.200.000.00 динара.
Ови програми ће се реализовати на основу
конкурса.
6. Образовне активности, едукација,
штампање пропагандног материјала, промоција
и јачање свести о потреби заштите животне
средине ............. 100.000,00 динара.
У циљу подизања нивоа образовања, јачање
свести и популаризације заштите животне срединеопштина Пријепоље ће из опредељених средстава,
самостално или у сарадњи са другим субјектима,
финансирати или учествовати у финансирању
организовања или учествовања у предавањима,
семинарима, трибинама, скуповима,
манифестацијама из области заштите и унапређења
животне средине и обележавању значајних датума и
догађаја:

U 2013. godini rеalizova}е sе programi ili
projеkti za{titе i razvoja za{ti}еnih dobara, vr{iti
nadzor nad rеalizacijom aktivnosti iz usvojеnih
Programa ili projеkata u skladu sa finansijskim
mogu}nostima. Razmatra}е sе i novi prеdlozi, za
za{titu prirodnih dobara i u skladu sa intеrеsom
Op{tinе voditi postupak za njihovo stavljanjе pod
za{titu.
4. Invеsticioni programi i projеkti od
zna~aja za pobolj{anjе kvalitеta `ivotnе srеdinе na
tеritoriji op{tinе Prijеpoljе (sufinansiranjе u
kupovini oprеmе za za{titu `ivotnе srеdinе,
u~ е stovovanj е u sufinansiranju nabavk е
kontеjnеra i drugo) .........1.000.000,00 dinara.
Ovi programi i projеkti }е sе rеalizovati na
osnovu iskazanе potrеbе javnih prеduzе}a prеko
op{tinе.
5. Programi i projеkti nеvladinog sеktora
iz oblasti za{titе `ivotnе srеdinе 200.000.00 dinara.
Ovi programi }е sе rеalizovati na osnovu konkursa.
6. Obrazovn е aktivnosti, е dukacija,
{tampanjе propagandnog matеrijala, promocija i
ja~anjе svеsti o potrеbi za{titе `ivotnе srеdinе
............. 100.000,00 dinara.
U cilju podizanja nivoa obrazovanja, ja~anjе
svеsti i popularizacijе za{titе `ivotnе srеdinе-op{tina
Prijеpoljе }е iz oprеdеljеnih srеdstava, samostalno ili
u saradnji sa drugim subjеktima, finansirati ili
u~ е stvovati u finansiranju organizovanja ili
u~еstvovanja u prеdavanjima, sеminarima, tribinama,
skupovima, manifеstacijama iz oblasti za{titе I
unaprе|еnja `ivotnе srеdinе i obеlе`avanju zna~ajnih
datuma i doga|aja:
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- sajmovi еkologijе;
- obеlе`avanjе svеtskog dana `ivotnе srеdinе;
- sajmovi zdravе hranе i
- drugе aktivnosti

- сајмови екологије;
- обележавање светског дана животне
средине;
- сајмови здраве хране и
- друге активности
7. Пројекти који се односе на научно
истраживачки рад у области заштите животне
средине .......................... 100.000,00 динара.
Ови програми ће се реализовати на основу
јавног конкурса за које постоји потреба и интерес да
се реализују на подручју општине Пријепоље.
8. Информисање и објављивање података
о стању и квалитету животне средине ..200.000,00
динара.
У циљу редовног, благовременог, потпуног и
објективног обавештавања јавности о стању животне
средине и јачању свести о значају заштите животне
средине јавност ће бити обавештена путем средстава
јавног информисња.
IV Финансирање, односно суфинансирање
активности по овом програму вршиће се у
зависности од динамике прилива средстава у складу
са Одлуком о буџетском фонду за заштиту животне
средине општине Пријепоље. Уколико се приходи не
остварују у планираном износу
финансирање
активности по овом програму вршиће се у проценту
остварења примања, односно прихода буџетског
фонда, по приоритетним активностима.
V Пријаве пројеката за финансирање
достављају се општини Пријепоље, комисији за
оцену пројеката коју именује председник општине.
Комисија врши оцену сагласности са овим
програмом и Извештај о оцени пројеката доставља
општинском Већу.
Састав и број чланова комисије одређује
председник општине.
VI Општинско Веће на основу Извештаја
комисије саставља листу пројеката који се
финансирају, а председник општине закључује
споразум о сарадњи са сваким субјектом, чији се
пројекат финансира или суфинансира.
VII Стручне и административно техничке
послове за реализацију програма и пројеката као и
надзор над извршавањем уговорених обавеза
спроводи општинска управа општине Пријепоље.
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Пријепоље“.

7. Projеkti koji sе odnosе na nau~no
istra`iva~ki rad u oblasti za{titе `ivotnе srеdinе .....
100.000,00 dinara.
Ovi programi }е sе rеalizovati na osnovu
javnog konkursa za kojе postoji potrеba i intеrеs da sе
rеalizuju na podru~ju op{tinе Prijеpoljе.
8. Informisanjе i objavljivanjе podataka o
stanju i kvalitеtu `ivotnе srеdinе ....200.000,00
dinara.
U cilju rеdovnog, blagovrеmеnog, potpunog i
objеktivnog obavе{tavanja javnosti o stanju `ivotnе
srеdinе i ja~anju svеsti o zna~aju za{titе `ivotnе
srеdinе javnost }е biti obavе{tеna putеm srеdstava
javnog informisnja.
IV Finansiranjе, odnosno sufinansiranjе
aktivnosti po ovom programu vr{i}е sе u zavisnosti od
dinamikе priliva srеdstava u skladu sa Odlukom o
bud`еtskom fondu za za{titu `ivotnе srеdinе op{tinе
Prijеpoljе. Ukoliko sе prihodi nе ostvaruju u
planiranom iznosu finansiranjе aktivnosti po ovom
programu vr{i}е sе u procеntu ostvarеnja primanja,
odnosno prihoda bud`еtskog fonda, po prioritеtnim
aktivnostima.
V Prijavе projеkata za finansiranjе dostavljaju
sе op{tini Prijеpoljе, komisiji za ocеnu projеkata koju
imеnujе prеdsеdnik op{tinе. Komisija vr{i ocеnu
saglasnosti sa ovim programom i Izvе{taj o ocеni
projеkata dostavlja op{tinskom Vе}u.
Sastav i broj ~lanova komisijе odrе|ujе prеdsеdnik
op{tinе.
VI Op{tinsko Vе}е na osnovu Izvе{taja
komisijе sastavlja listu projеkata koji sе finansiraju, a
prеdsеdnik op{tinе zaklju~ujе sporazum o saradnji sa
svakim subjеktom, ~iji sе projеkat finansira ili
sufinansira.
VII Stru~n е i administrativno t е hni~k е
poslovе za rеalizaciju programa i projеkata kao i
nadzor nad izvr{avanj е m ugovor е nih obav е za
sprovodi op{tinska uprava op{tinе Prijеpoljе.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Slu`bеnom glasniku Op{tinе
Prijеpoljе“.

Број: 501-8 /2013
Дана: 23.10.2013.године
Пријепоље,

Broj: 501-8 /2013
Dana: 23.10.2013.godinе
Prijеpoljе,

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
Вукосав Томашевић с.р.

SKUP[TINA OP[TINЕ PRIJЕPOLJЕ
PRЕDSЕDNIK
Vukosav Toma{еvi} s.r.
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Скупштина општине Пријепоље, на седници
одржаној 23.10.2013. године, на предлог Општинског
већа општине Пријепоље, а на основу члана 32.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/07), члана 39. став 1. Закона о култури
(''Службени гласник РС'', број 72/09) и члана 39.
Статута општине Пријепоље (''Службени гласник
општине Пријепоље'', број 4/2009), донела је

Skup{tina op{tinе Prijеpoljе, na sеdnici
odr`anoj 23.10.2013. godinе, na prеdlog Op{tinskog
vе}a op{tinе Prijеpoljе, a na osnovu ~lana 32. Zakona
o lokalnoj samoupravi (''Slu`bеni glasnik RS'', broj
129/07), ~lana 39. stav 1. Zakona o kulturi (''Slu`bеni
glasnik RS'', broj 72/09) i ~lana 39. Statuta op{tinе
Prijеpoljе (''Slu`bеni glasnik op{tinе Prijеpoljе'', broj
4/2009), donеla jе

Р Е Ш Е Њ Е

R Е [ Е NJ Е

о престанку дужности директора Дома културе у
Пријепољу истеком мандата

o prеstanku du`nosti dirеktora Doma kulturе u
Prijеpolju istеkom mandata

I
ЉУБИШИ САВКОВИЋУ, дипломираном
економисти из Пријепоља, престаје дужност
директора Дома културе у Пријепољу, на коју је
именован решењем Скупштине општине Пријепоље
број 020-69/09-8 од 29.09.2009. године, истеком
мандата.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Пријепоље''.

I
LJUBI[I SAVKOVI]U, diplomiranom
еkonomisti iz Prijеpolja, prеstajе du`nost dirеktora
Doma kulturе u Prijеpolju, na koju jе imеnovan
rе{еnjеm Skup{tinе op{tinе Prijеpoljе broj 020-69/098 od 29.09.2009. godinе, istеkom mandata.

Број: 020-218/13
Дана: 23.10.2013. године
Пријепоље

Broj: 020-218/13
Dana: 23.10.2013. godinе
P r i j е p o lj е

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

II
Rе{еnjе stupa na snagu danom dono{еnja, a
objavi} е s е u ''Slu`b е nom glasniku op{tin е
Prijеpoljе''.

SKUP[TINA OP[TINЕ PRIJЕPOLJЕ

ПРЕДСЕДНИК
Вукосав Томашевић s.r.

PRЕDSЕDNIK
Vukosav Toma{еvi} s.r.

Скупштина општине Пријепоље, на седници
одржаној 23.10.2013. године, на предлог
Општинског већа општине Пријепоље, а на основу
члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', број 129/07), члана 37. Закона о култури
(''Службени гласник РС'', број 72/09) и члана 39.
Статута општине Пријепоље (''Службени гласник
општине Пријепоље'', број 4/2009), донела је

Skup{tina op{tinе Prijеpoljе, na sеdnici
odr`anoj 23.10.2013. godinе, na prеdlog Op{tinskog
vе}a op{tinе Prijеpoljе, a na osnovu ~lana 32. Zakona
o lokalnoj samoupravi (''Slu`bеni glasnik RS'', broj
129/07), ~lana 37. Zakona o kulturi (''Slu`bеni glasnik
RS'', broj 72/09) i ~lana 39. Statuta op{tinе Prijеpoljе
(''Slu`bеni glasnik op{tinе Prijеpoljе'', broj 4/2009),
donеla jе

Р Е Ш Е Њ Е

R Е [ Е NJ Е

о именовању вршиоца дужности директора
Дома културе у Пријепољу
I
ЉУБИША САВКОВИЋ, дипломирани
економиста из Пријепоља, ИМЕНУЈЕ СЕ за
вршиоца дужности директора Дома културе у
Пријепољу на мандатни период до једне године.

o imеnovanju vr{ioca du`nosti dirеktora Doma
kulturе u Prijеpolju
I
LJUBI[A SAVKOVI], diplomirani
еkonomista iz Prijеpolja, IMЕNUJЕ SЕ za vr{ioca
du`nosti dirеktora Doma kulturе u Prijеpolju na
mandatni pеriod do jеdnе godinе.

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOQE
29. oktobar 2013.
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II
Решење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Пријепоље''.

II
Rе{еnjе stupa na snagu danom dono{еnja a
objavi} е s е u ''Slu`b е nom glasniku op{tin е
Prijеpoljе''.

Број: 020-218/13-1
Дана: 23.10.2013. године
Пријепоље

Broj: 020-218/13-1
Dana: 23.10.2013. godinе
P r i j е p o lj е

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

SKUP[TINA OP[TINЕ PRIJЕPOLJЕ

ПРЕДСЕДНИК
Вукосав Томашевић s.r.

PRЕDSЕDNIK
Vukosav Toma{еvi} s.r.

Скупштина општине Пријепоље, на седници
одржаној 23.10.2013. године, на предлог Општинског
већа општине Пријепоље, а на основу члана 32.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/07), члана 39. став 1. Закона о култури
(''Службени гласник РС'', број 72/09) и члана 39.
Статута општине Пријепоље (''Службени гласник
општине Пријепоље'', број 4/2009), донела је

Skup{tina op{tinе Prijеpoljе, na sеdnici
odr`anoj 23.10.2013. godinе, na prеdlog Op{tinskog
vе}a op{tinе Prijеpoljе, a na osnovu ~lana 32. Zakona
o lokalnoj samoupravi (''Slu`bеni glasnik RS'', broj
129/07), ~lana 39. stav 1. Zakona o kulturi (''Slu`bеni
glasnik RS'', broj 72/09) i ~lana 39. Statuta op{tinе
Prijеpoljе (''Slu`bеni glasnik op{tinе Prijеpoljе'', broj
4/2009), donеla jе

Р Е Ш Е Њ Е

R Е [ Е NJ Е

о престанку дужности директора Библиотеке
„Вук Караџић“ из Пријепоља истеком мандата

o prеstanku du`nosti dirеktora Bibliotеkе „Vuk
Karad`i}“ iz Prijеpolja istеkom mandata

I
Н Е Р М И Н И Д У РА Н , п р о ф е с о р у
југословенске књижевности из Пријепоља, престаје
дужност директора Библиотеке „Вук Караџић“ из
Пријепоља, на коју је именована решењем
Скупштине општине Пријепоље број 020-69/09-6 од
29.09.2009. године, истеком мандата.

I
NЕRMINI DURAN, profеsoru
jugoslovеnskе knji`еvnosti iz Prijеpolja, prеstajе
du`nost dirеktora Bibliotеkе „Vuk Karad`i}“ iz
Prijеpolja, na koju jе imеnovana rе{еnjеm Skup{tinе
op{tinе Prijеpoljе broj 020-69/09-6 od 29.09.2009.
godinе, istеkom mandata.

II
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Пријепоље''.

II
Rе{еnjе stupa na snagu danom dono{еnja, a
objavi} е s е u ''Slu`b е nom glasniku op{tin е
Prijеpoljе''.

Број: 020-217/13
Дана: 23.10.2013. године
Пријепоље

Broj: 020-217/13
Dana: 23.10.2013. godinе
P r i j е p o lj е

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
Вукосав Томашевић s.r.

SKUP[TINA OP[TINЕ PRIJЕPOLJЕ
PRЕDSЕDNIK
Vukosav Toma{еvi} s.r.

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOQE
29. oktobar 2013.
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Скупштина општине Пријепоље, на седници
одржаној 23.10.2013. године, на предлог
Општинског већа општине Пријепоље, а на основу
члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', број 129/07), члана 37. Закона о култури
(''Службени 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 вршиоца дужности директора
Библиотеке „Вук Караџић“ из Пријепоља
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Skup{tina op{tinе Prijеpoljе, na sеdnici
odr`anoj 23.10.2013. godinе, na prеdlog Op{tinskog
vе}a op{tinе Prijеpoljе, a na osnovu ~lana 32. Zakona
o lokalnoj samoupravi (''Slu`bеni glasnik RS'', broj
129/07), ~lana 37. Zakona o kulturi (''Slu`bеni glasnik
RS'', broj 72/09) i ~lana 39. Statuta op{tinе Prijеpoljе
(''Slu`bеni glasnik op{tinе Prijеpoljе'', broj 4/2009),
donеla jе
R Е [ Е NJ Е
o imеnovanju vr{ioca du`nosti dirеktora
Bibliotеkе „Vuk Karad`i}“ iz Prijеpolja

I
САДИЈА ХОЏИЋ, дипломирани економиста
из Пријепоља, ИМЕНУЈЕ СЕ за вршиоца
дужности директора Библиотеке „Вук Караџић“ из
Пријепоља на мандатни период до једне године.

I
SADIJA HOD@I], diplomirani еkonomista
iz Prijеpolja, IMЕNUJЕ SЕ za vr{ioca du`nosti
dirеktora Bibliotеkе „Vuk Karad`i}“ iz Prijеpolja na
mandatni pеriod do jеdnе godinе.

II
Решење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Пријепоље''.

II
Rе{еnjе stupa na snagu danom dono{еnja a
objavi} е s е u ''Slu`b е nom glasniku op{tin е
Prijеpoljе''.

Број: 020-217/13-1
Дана: 23.10.2013.године
Пријепоље

Broj: 020-217/13-1
Dana: 23.10.2013.godinе
P r i j е p o lj е

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
Вукосав Томашевић s.r.

SKUP[TINA OP[TINЕ PRIJЕPOLJЕ
PRЕDSЕDNIK
Vukosav Toma{еvi} s.r.

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOQE
29. oktobar 2013.
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SADR@AJ

29.oktobar 2013.

Strana

Program kori{}ewa sredstava za za{titu i unapre|ewe
`ivotne sredine Op{tine Prijepoqe za 2013. god. ...........
Re{ewe o prestanku du`nosti direktora Doma kulture u
Prijepoqu istekom mandata
Re{ewe o imenovawu vr{ioca du`nosti direktora
Doma kulture u Prijepoqu
Re{ewe o prestanku du`nosti direktora Biblioteke
Vuk Karaxi} iz Prijepoqa istekom mandata
Re{ewe o imenovawu vr{ioca du`nosti direktora
Biblioteke Vuk Karaxi} iz Prijepoqa.
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Program kori{}enja sredstava za za{titu i unapre|enje `ivotne
sredine Op{tine Prijepolje za 2013. god. ...........
Re{enje o prestanku du`nosti direktora Doma kulture u
Prijepolju istekom mandata
Re{enje o imenovanju vr{ioca du`nosti direktora Doma
kulture u Prijepolju
Re{enje o prestanku du`nosti direktora Biblioteke Vuk
Karad`i} iz Prijepolja istekom mandata
Re{enje o imenovanju vr{ioca du`nosti direktora Biblioteke
Vuk Karad`i} iz Prijepolja.

Izdava~: Op{tinska uprava Skup{tine op{tine Prijepoqe
SLU@BENI GLASNIK op{tine Prijepoqe, Trg bratstva jedinstva br. 3
Odgovorni urednik: Dra{ko Dragutinovi}; urednik: Qiqana Drobwak,
Tehni~ki urednik: Dino Mu{ki}; Telefon: 033/714-956
@iro ra~un: 840-6640-93
[tampa: Grafokarton - Prijepoqe, tel: 033/710-009
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