Тридесета седница Општинског већа
Општинско веће Општине Пријепоље на тридесетој седници, одржаној
6.6.2013. године, приликом разматрања Нацрта одлуке о завршном рачуну
буџета општине за 2012. годину, констатовало је и закључило да сз средства
за кориснике буџета коришћења и остварена у оквиру плана за ту буџетску
годину. Веће је закључило да је ангажовањем локалне власти обезбеђено
250.000.000,00 динара код надлежних министарстава и донатора чиме су
умањени негативни ефекти код инвестиција и да општина Пријепоље нема
кредитних задужења тако да се може констатовати да је буџетска 2012.
година успешно завршена.
Веће је утврдило Предлог одлуке о стављању ван снаге Одлуке о
приступању оснивања јавног предузећа за управљање изградњом
регионалне депоније смећа и закључило да Скупштини општине предложи
да донесе одлуку о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за
управљање чистим комуналним отпадом на територијама општина Нова
Варош, Прибој, Пријепоље и Сјеница „Регионална санитарна депонија
Бањица“.
Општинско веће је овластило председника општине Пријепоље да
одобрава набавку хране и напитака за људство и набавку неопходних
резервних делова за моторна возила, набавку горива, мазива и уља по
указаној потреби за време елементарних непогода на територији општине
Пријепоље.
Разматрајући Информацију о стању привреду општине, Општинско веће је,
након расправе, поред осталог, закључило да треба изнаћи начин
привлачења браунфилд инвестиција као
привредног потенцијала и
размотрити могућност уређења још једне локалације за индустријску зону на
територији општине (у Козичком пољу или на локацији Елана на Брезовачи“).
Веће је констатовало да су у 2012. години издвојена значајна средства у
буџету општине за побољшање расног састава стоке и набавку садног
материјала, да су коришћења и знатна републичка средства на набавку
стеоних јуница и изградњу атарских путева, затим да су добијена средства од
надлежног министарства у износу од 10.000.000,00 од укупно 140.000.000,00
динара која су била издвојена за ове намене као и да је општина аплицирала
за иста средства и у овој години.
Општинско веће је прихватило и Информацију ЈКП „Лим“ о стању и
одржавању комуналне хигијене на подручју општине и задужило Општинску
управу да у што краћем року припреми Нацрт одлуке о комуналном уређењу

и хигијени и Програм одржавања улица, тргова и јавних површина
усклађених са Законом о комуналним делатностима.
Општинско веће је размотрило и друга питања из своје надлежности и
определило одговарајуће закључке о њима.

