Двадесет трећа седница Општинског већа
Двадесет трећа седница Општинског већа општине Пријепоље одржана је 13.
марта 2012. године. Због службене одсутности председника општине Емира
Хашимбеговића, седницом је председавао заменик председника општине Добро
Лазаревић.
Општинско веће је, у обимном дневном реду, између осталог, утврдило Предлог
одлуке о доношењу Плана детаљне регулације граничног прелаза Гостун и Предлог
програма коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине општине
Пријепоље за 2013 годину.
Размотрен је и Предлог комисије за коришћење субвенција у превозу. Општинско
веће је затражило од А.Д. ''Аутопревоз – Јањушевић'' из Прибоја да у року од 7 дана
достави писани извештај за 2012. годину о извршеном јавном превозу на територији
општине Пријепоље у складу са потписаним уговорима.
У вези програма коришћења субвенција предвиђених Одлуком о буџету општине
Пријепоље за 2013.годину, Општинско веће је одобрило ЈКП ''Лим'' исплату за
2013. годину, и то за јануар, фебруар и март по 3.000.000 динара месечно, а у
септембру и октобру, такође по 3.000.000 динара месечно за припрему почетка
грејне сезоне.
Општинско веће је именовало Комисију за израду локалног акционог плана за
побољшање положаја жена и родну равноправност чији је задатак израда локалног
акционог плана за побољшање положаја жена и родну равноправност.
Дата је и сагласност на повећање цена погребних услуга СПЗТР "Минић Мермер"
из Пријепоља, у висини од 10 % од постојећих цена.
Општинско веће одобрило је
суфинансирање пољопривредника који су
потписали уговоре о преузимању тартуфа у износу од по 18.000 динара према
списку овереном и потписаном од стране Службе за пољопривреду.
Општинско веће предложило је ЈКП "Лим" да према могућностима у оквиру
програма јавне комуналне хигијене озелењавања јавних површина укључи
озелењавање површина верских објеката.
Веће је одборило новчану помоћ на захтеве грађана слабог имовинског стања по
више основа. Од Центра за социјални рад из Пријепоља Веће је затражило да
убудуће исплату за трошкове сахране врши из редовних средстава Центра за
социјални рад.
Размотрено је и одлучивано и о неколико питања у вези жалби грађана у којима
Општинско веће има прерогативе другостепеног државног органа локалне
самоуправе.
Општинско веће је одобрило Здравственом центру Ужице РЈ Дом здравља у
Пријепољу новчана средства у износу од 3.000.000 динара за набавку потребног
материјала за акредитацију Дома здравља.
Разматрајући
Предлог Општинског одбора Странке демократске акције
Санџака "Пријепоље", о именовању вршиоца дужности директора Матичне
библиотеке " Вук Караџић“ Општинско веће је задужило Општинску управу да утврди
да ли је предлог ОО СДА Санџака "Пријепоље", о именовању вршиоца дужности
директора Матичне библиотеке " Вук Караџић" из Пријепоља у складу са Законом о
библиотекарско- информациској делатности, Законом о култури и статутом Матичне
библиотеке " Вук Караџић".
Општинско веће дало је сагласност Предшколској установи ''Миша Цвијовић''
објекат ''Дуга'' у Пријепољу да покрене поступак јавне набавке за реконструкцију и
санацију овог објекта према одобрењу Општинске управе.
Општинско веће предложило је Емира Кијаметовића, дипломираног економисту
из Пријепоља за члана Скупштине Регионалне развојне агенције Златибор д.о.о.
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