ИЗВЕШТАЈ О СТВАРЕЊУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ 2011‐2015.
ЗА 2013. ГОДИНУ

Кратак осврт у изради Стратегије одрживог развоја општине Пријепоље
Општина Пријепоље је израдила Стратегију одрживог развоја 2011 – 2015 . годину. Одлука о присупању изради
Стратегије одрживог развоја донета је 12.01.2010. године ( „ Службени гласник општине Пријепоље “ бр. 2/2010
од 12.01.2010. год ). Након тога донето је Решење о образовању Комисије за израду Стартегије одрживог развоја
( 01.02.2010. године ). Скупштина општине Пријепоље је на Седници одржаноj 23.11.2010. године донела Одлуку
о усвајaњу стратегије.
Приликом израде Стртегије формирана Комисија је имала и виду документа која се односе на општу политику
наше земље поштујући доступност разних локалних и националних стратешких и планских докумената.
Стартегијом одрживог развоја општине Пријепоље ( 2011 – 2015 . година ) дефинисане су : Визија , Мисија , Општи
и посебни циљеви и пројекти.
Визија – општина Пријепоље је здрава, за живот привлачна и добро организована заједница са створеним
условима за равномерни социо‐економски напредак уз поштовање еколошких принципа, принципа
мултиетничности и права грађана.
МИСИЈА општине Пријепоље је да у петогодишњем периоду (2011‐2015) елиминише статус најнеразвијенијег
подручја кроз:
а) развој и модернизацију управљачког система Општинске управе и јавних предузећа и установа
у складу са европским стандардима
б) креирање и спровођење иновативних и стимулативних програма за развој постојећих и
отварање нових МСП‐а
в) креирање и спровођење програма за подстицај приватно‐јавних партнерстава у циљу развоја
постојећих привредних грана и алтернативних сектора у Општини
г) побољшање пакета услуга у друштвеном сектору
д) развој људских ресурса у свим сегментима друштвено‐економске заједнице
ђ) креирање и реализацију програма у области заштите животне средине
е) креирање и реализацију програма за равномерни друштвени и економски развој урбаног и
руралног подручја Општине
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ОПШТИ ЦИЉ 1:

ПОСЕБАН ЦИЉ 1: УНАПРЕЂЕЊЕ РАЗВОЈА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И РАДЊИ

УНАПРЕЂЕЊЕ ЕКОНОМСКОГ
РАЗВОЈА ОПШТИНЕ

ПОСЕБАН ЦИЉ 2: УНАПРЕЂЕЊЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
ПОСЕБАН ЦИЉ 3: УНАПРЕЂЕЊЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА
ПОСЕБАН ЦИЉ 4: ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА И СТВАРАЊЕ ПОЗИТИВНЕ ПОСЛОВНЕ КЛИМЕ

ОПШТИ ЦИЉ 2: УНАПРЕЂЕЊЕ
ПОСТОЈЕЋЕ И ИЗГРАДЊА НОВЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

ПОСЕБАН ЦИЉ 1: ИЗРАДА ПРОСТОРНО ПЛАНСКЕ И ТЕХНИЧКО ИНВЕСТИЦИОНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПОСЕБАН ЦИЉ 2: УНАПРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ КОМУНАЛНЕ И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У
ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ ПОДРУЧЈУ
ПОСЕБАН ЦИЉ 3: УНАПРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ САОБРАЋАЈНЕ И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У
РУРАЛНОМ ПОДРУЧЈУ

ОПШТИ ЦИЉ 3:

ПОСЕБАН ЦИЉ 1: ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДРШКА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ
РЕСУРСА

ПОСЕБАН ЦИЉ 2: ЕДУКАЦИЈА ГРАЂАНА О УНАПРЕЂЕЊУ И ОЧУВАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОПШТИ ЦИЉ 4:

ПОСЕБАН ЦИЉ 1: УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ И ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВА

ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ И
УПРАВЉАЊЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

ПОСЕБАН ЦИЉ 2: УНАПРЕЂЕЊЕ СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

ПОСЕБАН ЦИЉ 3: УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ И ОСТАЛИМ ОТПАДОМ

ПОСЕБАН ЦИЉ 3: ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА РАЗВОЈ И ПРОМОЦИЈУ ОБРАЗОВАЊА, КУЛТУРЕ И
ПОСЕБАН ЦИЉ 4: ПОДСТИЦАЈ ЗЕЛЕНЕ ЕКОНОМИЈЕ
СПОРТА
ПОСЕБАН
БИОДИВЕРЗИТЕТА
ПОСЕБАН ЦИЉ
ЦИЉ 5:
4: ЗАШТИТА
УНАПРЕЂЕЊЕ
И ПРОМОЦИЈА КУЛТУРНО‐ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА
ПОСЕБАН ЦИЉ 5: ЈАЧАЊЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА И УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА

Пријепоље је активно радила на реализацији пројеката дефинисаних стратешким документом. Током
године редовно су праћени конкурси , јавни позиви како надлежних министрстава тако и постојећих и
потенцијалних донатора. У првој колони је редни број пројекта из Стратегије , у другој назив пројекта
који је реализован , у трећој опис пројекта, а у четвртој вредност пројекта.
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ОПШТИ ЦИЉ 1: УНАПРЕЂЕЊЕ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ

Редни
бр.
Про
јект
а
1.1.1

Назив пројекта

1.1.2

Пружање саветодавне и стручне
подршке
постојећим
предузетницима,
као
и
почетницима

1.1.7

Пружање техничке и финансијске

Oпис пројекта
Вредност

Израда базе података малих и
средњих предузећа

На годишњем нивоу Општинска
управа прати број малих и
средњих
предузећа
на
територији општине Пријепоље,
структуру и редовно ажирира
базу података.
Пружање детаљних информација
потенцијалним и постојећим
МСПП о условима и потребној
документацији о актуелним
програмима
подршке
за
привреду.
Ту
спадају
информације о свим врстама
кредита
Фонда
за
развој
Републике Србије, субвенцијама
Националне
Сслужбе
за
Запошљавање,
програма
Агенције за страна улагања и
програмима донатора. Поред
општих информација о конкурсу
сваком појединачном субјекту по
потреби
је
пружена
и
одговарајућа
консултантска
помоћ у складу са постављеним
конкретним
питањима
и
недоумицама у вези са њиховим
пословним развојем.
Помоћ у изради конкурсних
апликација и бизнис планова
Организовање
обука
за
почетнике у бизнису. Активност
реализована од стране Агенције
за мала и средња предузећа
Пружање
информација
и

///

///

////
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подршке
удружењима
и
кластерима из сектора привреде

1.2.4

Помоћ постојећим удружењима и
газдинствима у циљу унапређења
производње
и
промоције
производа

1.2.5

Едукација
пољопривредних
произвођача и стандардизација
органске производње – HALAL,
HACCP, GLOBAL GAP

1.2.7

Навабка
неопходне
механизације,садног материјала и
едукација
произвођача
за
инентизивирање
воћарске
производње
малине,
јагоде,
шљиве, јабуке

1.2.9

Израда
пројектно
техничке
документације и извођење радова
на
изградњи
и
опремању
хладњаче
Развој пчеларства – набавка
кошница, едукација произвођача и
стандардизација производа

1.2.20

консултација
за
удружења
грађана и струковна удружења.
Информисање
о
јавним
позивима
и
актуелним
конкурсима на којима могу да
учествују. Активност реализована
од стране Агенције за мала и
средња предузећа
Подршка
удружењима
и
пољопривредним газдинствима
у писању апликација за конкурс
код надлежних министарства
,првенствено код Канцеларије за
одрживи развој
Одржане едукације на тему
–Органска производња кроз 11
радионица
у
сарадњи
са
агенцијом Биопланет. Носилац
пројекта
Општинска
управа
Пријепоље
Набавка садног материјала –
садница шљива и малина за
расподелу
пољопривредним
газдинствима
општине
Пријепоље. Набављено 10000
садница шљива и јабука и 80000
садница малина
Урађена пројектно техничка
документација
.
Пројекат
финансиран
од
стране
Канцеларије за одрживи развој.
Пројекат “Пчеларство‐делатност
будућности
.Пројекат
се
финансира средствима ЕУ кроз
Програм
за
прекограничну
сарадњу Србија – Босна и
Херцеговина.
Општина
Пријепоље је партнер на
пројекту а водећи апликант са
стране Србије је Удружење
пчелара Пријепоље. Водећи
партнер са стране Босне и
Херцеговине и апликант пројекта

11.500.000,00
динара

477.000,00 динара

7.100.000,00
динара

1.188.000,оо
динара

87.168,41 евра
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1.2.30

Набавка савремених пластеника

///

Набавка опреме за израду
предриђавчких
капацитета
у
пољопривреди

је Општина Горажде а партнери
на пројекту из БиХ су Удружење
пчелара и Удружење воћара из
Горажда.
Турска развојна агенција ТИКА
финансирала
набавку
20
пластеника,
1
пластеник
120.000,00 динара
Седам корисника је добило
средства , у области сточарстава,
воћарства
и
повртарства.
Општина
Пријепоље
је
финансирала набавку опреме.

2.400.000,00
динара

1.700.000,00
динара

34.389.367

1.3.1

Израда
локалне
развоја
туризма
Пријепоље

1.3.13

Унапређење и реализација
туристичких манифестација
Заштита природних и културних
вредности на планини Златар –
ЕУПРОГРЕС и општине Пријепоље
и Нова ВАРОШ

///

стратегије
општине

“План и програм развоја туризма
општине Пријепоље” (започет у
2013 год, крај имплементације
31.04.2014.). Носилац пројекта:
Туристичка
организација
општине Пријепоље

200.000 динара

Организовано 9 манифестација.

4.000.000,00
динара
18.000 евра

Носилац пројекта је Општина
Нова Варош уз партнерску
подршку
Општине
Пријепоље,Туристичких
организација Пријепоља и Нова
Варош, Планинарског клуба
Камена Гора и Резервата Увац.
Вредност пројекта је 18.000 еура
(ПРОГРЕС 89%,Општине Нова
Варош
и
Пријепоље
по
5,5%).Општи циљ пројекта је
промоција вредности територије
а основ пројекта је уређење
трасе од Растока (Резерват Увац),
преко Водене Пољане кроз

Извештај о остварењу Стратегије oдрживог развоја општине Пријепоље
2011 ‐ 2015 . година за 2013. годину
5

кањон реке Милешевке до
манастира
Милешево
и
Сопотнице , као репрезентативне
стазе
за
пеешачење
и
осматрање.

2.1.3

Израда
Плана
детаљне
регулације Шеховића поље и
корита реке Милешевке.

Пројекат финансиран од стране
Канцеларије за одрживи развој
недовољно развијених подручја

500.000,00 динара

2.1.12

Изарада пријектно техничке
документације
математичког
моделирања са хидрауличним
прерачуном провере система
водовода у Пријепољу
Изградња јавне расвета ул.
Валтерова ‐ 1 фаза

Носилац
пројекта
Јавно
комунално предузеће Лим

1.000.000,00
динара

Пројекат реализован у сарадњи
Дирекције за изградњу и ЈКП
Лим

1.324.038,00
динара

Извођење радова на санацији и
асфалтирању улице Рајка Дивца,
Извођење радова на санацији
водода у Валтеровој улици

Инвеститор општина Пријепоље.

3.838.053,40
динара
3.656.000,оо
динара

2.2.7 и
2.2.9

Извођење радова на санацији и
реконструкцији улице Изета
Чавића и Извођење радова на
санацији Валтерове улице

Санација
саобраћајница
у
општини
Пријепоље‐Улица
Валтерова и Изета Чавића,
Инвеститор општина Пријепоље .

42.171.711,38
динара

2.2.6

Санација улица: Рајка Зејака
Бродарево, Грабље, село
Кајевићи и крак Пионирске

Носилац
пројекта
Пријепоље

1.799.676,00
динара

2.2.21

Извођење радова на уређењу
платоа око католичке цркве –
делимично реализован
Извођење
радова
на

Изградња насипа код Католичке
цркве

296.208,00 динара

Носилац

2.681.000,00

///

2.2.8
2.2.9

2.2.27

Носилац
пројекта
Јавно
комунално предузеће Лим

пројекта

општина

Јавно
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2.2.31

реконструкцији
водоводне
мреже у улици Изета Чавића
Наставак радова на изградњи
система за пречишћавање пијаће
воде на Сељашници

комунално предузеће Лим

динара

Носилац
пројекта
Јавно
комунално предузеће Лим у
сарадњи
са
Општинском
управом
Реализовано
у
сарадњи
општине, МЗ Бродарево и ЈКП
Лим
Реализовано
у
сарадњи
општине,
МЗ
Коловрат
и
Дирекције за изградњу
Инвеститор општина Пријепоље

5.700.000,00
динара

1.207.162,00
динара
583.872,00 динара

2.2.34

Санација постојећег водовода у
Бродареву

///

Санација јавне расвете у насељу
Ратајска – МЗ Коловрат

///

Санација Улице Бранка Дучића

///

Санација
Улице
Милосава
Стиковића
Санација Улице Полимске

Инвеститор општина Пријепоље

Изградња Ватрогасног дома у
Бродареву

Инвеститор општина Пријепоље

///
///

Инвеститор општина Пријепоље

15.343.235,09
динара
1.994.406,00
динара
445.440,00 динара

15.550.860,00
динара

ОПШТИ ЦИЉ 4: ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ И УПРАВЉАЊЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Редни
бр.
Про
јект
а
4.2.9

Назив пројекта

Oпис пројекта
Вредност

Реализација
пројекта
«Ми
бринемо о старима» за помоћ у
кући
старим
особама
и
инвалидним особама

Пројекат „«Ми бринемо о
старима» Помоћ у кући старима
2013/14“ се реализује од стране
Центра за социјални рад.
Имплементацијом
пројектних
активности обезбеђују се бољи
услови
за
живот
старих,

5.327.251,50
динара
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инвалидних
и
хронично
оболелих у општини Пријепоље у
природном окружењу, као и
њихово
оснаживање
и
самопотврђивање. Реализацијом
помоћи у кући смањује се
притисак старих лица на смештај
у дом старих, а члановима
породице старих лица пружа
помоћ
у
превазилажењу
проблема везаних за бригу о
старима,
инвалидним
и
хронично оболелим особама.
4.2.10

„Заједно ка циљу“

Пројекат се бави децом и
младима у сукобу са законом,
укључена су и деца без
поремећаја у понашању, као и
родитељи деце са поремећајима
у понашању као и друге деце
,кроз учење родитељских
вјештина.

53.942 евра

Општи циљ пројекта је повећање
професионалне сарадње у
пограничном подручју за
побољшање услова живота деце
и младих у заједници. Пројекат
реализује Центар за социјални
рад. Финансиран средствима ЕУ.
///

///

///

Набавка два путничка возила за
потребе Здравственог центра
Ужице,
ОЈ
Дом
здравља
Пријепоље
Набавка медицинске опреме за
потребе
ОЈ
Дома
здравља
Пријепоље
Набавка
канцеларијског
намештаја
и материјал друге

Реализовано у сарадњи општине
и Дом здравља Пријепоље

2.571.840,оо
динара

Реализовано у сарадњи општине
и Дом здравља Пријепоље

1.406.025,42
динара

Реализовано у сарадњи општине

1.337.622,00
динара
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опреме за потребе
здравља Пријепоље

ОЈ

Дома

и Дом здравља Пријепоље

///

Набавка опреме за
болнице у Пријепољу

потребе

Реализовано у сарадњи општине
и болнице у Пријепољу

1.578.275,00
динара

4.3.1

Адаптација спортске дворане у
гимназији

2.588.760,00
динара

4.3.4

Пројекат изградње и адаптације
стадина ФК“ПОЛИМЉЕ“

Адаптација и санација купатила у
Гимназији . Уређење мокрих
чворова у Гиманазији. Носилац
пројекта Спортски савез
Пројекат обухвата адаптацију и
санацију купатила, свлачионива ,
службених просторија , ограде и
помоћних терена . Носилац
пројекта Спортски савез

4.3.4

Изградња атлетске стазе

Асфалтирање стазе и уградња
тартан подлоге.
Носилац
пројекта Спортски савез

16.655.400,00
динара

///

Адаптација и санација стадиона
ОРСИ

Асфалстирање терена , фарбање
ограде и трибина , постављање
спортских реквизита , израда
терена за бич волеј. . Носилац
пројекта Спортски савез

6.825.298.92
динара

///

Адаптација и санација спортских
терена ОШ“СВЕТИ САВА“
Бостани

Асфалтирање
терена,
постављање спортских реквизита
, санација у фарбање

5.262.806,85
динара

///

Адаптација у санација спортских
терена
ТЕРЕНА „ЈАЛИЈА“ у Бродареву

Израда купатила , санација и
фарбање , постављање спортских
реквизита

1.283.928,00
динара

///

Изградња рибарске стазе

568.512,00 динара

///

Пресвлачење школског дворишта
у Ивању

4.5.7

Локална служба искуства

Бетонирање и израда спортске
стазе
Пројекат реализован у сарадњи
општине и основне школе у
Ивању
Пројекат обухвата скуп сервиса и
програма
орјентисаних
на
развијање практичних знања
везаних за стицање краткорочног

8.342.836,80
динара

1.023.552,00
динара
773.000 динара

Извештај о остварењу Стратегије oдрживог развоја општине Пријепоље
2011 ‐ 2015 . година за 2013. годину
9

и дугорочног искуства . Пројекат
се спроводи у три фазе. Носилац
пројкета је Канцеларија за
младе. Финансиран од стране
Министарства
омладине
и
спорта.
Спровођење
програма
каријерног саветовања у посебно
оспособљеном
простору
Техничке и Економске школе
намењеном
средњошколској
популацији у правцу развоја
каријере. Пројекат спроведен у
сарадњи са Канцеларијом за
младе

4.5.4

Каријерни инфо кутак

4.5.4

Oснаживање
Канцеларија
младе у Златиборском округу

за

Спровођење партиципативног и
статистичког истраживања и
процена капацитета омладинске
политике (стратешких планов и
сервиса КЗМ) у Златиборском
округу. Пројекат спроведен у
сарадњи са Канцеларијом за
младе

Донатор
Olaf
Palme
International
Center of Sweden

4.5.4

Активни млади за активне
заједнице
(Центар за омладински рад)

Донатор Програм
прекограничне
сарадње Србија –
Црна Гора кроз
програмске
активности улоге
КЗМ као партнера
на пројекту

///

Локалне иницијативе
Пријепоља

Учествовање у креирању групе
младих и развијању њихових
капацитета за јавно заговарање о
положају
младих
кроз
заједничке
активности
са
младима из 6 градова и општина
Србије и Црне Горе Пројекат
спроведен
у
сарадњи
са
Канцеларијом за младе
Спровођење разних програма
намењених
активизму
и
слободном времену младих са
удружењима у Пријепољу

младих

Донатор немачка
организација за
међународну
сарадњу

Донатор
Министарство
омладине
спорта

и

Закључна оцена на остварење Стратегије одживог развоја општине Пријепоље у 2014. години
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Када је у питању остварење општих и посебних циљева Стратегије одрживог развоја општине
Пријепоље у 2014.години може се констатовати да су постигнути и остварени следећи резултати:

‐

Развој привреде, односно развој малих и средњих предузећа у периоду претходне 3
године бележи раст када је у питању број запослених са 5223 на крају 2010.године на 5737
крајем 2013. године, односно остварен је раст за 9,7 % у посмтатраном периоду. Чињеница
је да је у последњој години забележен раст за свега 0.5 %. У претходној години забележен
је раст пре свега у индустријској зони од 142 нова радника и 200 радника кроз куповину
бившег дела ТК ЉУБИША МИОДРАГОВИЋ кроз конзорцијум фирма „Тредтекс“ и „Стар
Јела“. Број запослених у предузетничким радњама у односу на 2012.годину је порастао за
110. Међутим многе делатности, пре свега грађевинарство забележиле су пад , тако да су
укупни ефекти запошљавања у 2013.години симболични.

‐

Развој поњопривреде ипак бележи најбоље резултате у протеклом периоди, као и у
протеклој години.
Наиме, у протеклој години доста је уложено са Канцеларијом за одрживи развој
недовољно развијених подручја у набавци пластеника и механизације, што је створило
услове за унапређење капацитета у повртарству и воћарству, пре свега у малинарству. У
2013. и 2014.години засађено је преко 200 Ха под малином , и прави ефекти се очекују
крајем 2015. и 2016. године од ових нових засада. Утростручене су површине под
малином која је засађена у 62 насеља општине Пријепоње . Очекује се да се крајем 2015.
године производња увећа за 100% на 2000 тона, а крајем 2016.године на чак 3000 тона
уколико временски услови то буду дозволили.
Значајне активности су вођене и у едукацији произвођача како би били спремни за нове
изазове. Такође, значајни резултати су остварени у области повртарства , само у прошлој
години кроз разне облике бесповратних средстава и донација набављено је 50 пластеника.
Најслабије очекивани резултати су забележени код сточарске производње због неуспелог
тендера за набавку стоних јуница. Такође, остварен је помак кроз финансирање опреме
за прерађивачке капацитете индивидуалних пољопривредних газдинстава. Овде су
направљени први кораци, али значајни за унапређење и квалитет производа примарне
производње у пољопривреди који могу бити носиоци развоја појединих грана
пољопривреде. Када је упитању остварење циљева у области развоја туризма треба
нагласити да се радило на унапређењу туристичких манифестација, промоцији
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туристичких потенцијала и изради стратегије одрживог развоја туризма. Овај посао није
завршен, али се очекује да ће дефинисати правце развоја туризма као и неопходне кораке
у циљу повећања ове гране у друштвеном производу општине.

‐

Остварење општег циља који се тиче унапређења постојеће и изградње нове
инфраструктуре реализоване кроз посебне циљеве:
Урађен је Генерални план регулације, усвојен у 2014.години, који ће бити значајан
инструмент за несметано и убрзано издавање грађевинских дозвола и добра подлога за
израду детаљних планова регулација. Комунална инфраструктура и улагања у њу у 2013.
години обележена је пре свега кроз уређење инфраструктуре у граду и спртских терена, а
све у циљу одржавања јубиларних МОСИ. Треба напоменути поред ових улагања две
значајне инвестиције у водоснабдевању: Изградње прве фазе водовода Бродарево и
завршетак постројења на резервоару Сељашница, чиме су створени услови за побољшање
квалитета прераде воде и равномерно снабдевање становништва.

‐

Остварење општег циља заштита животне средине и коришћење природних ресурса има
ограничене резултате. Наиме, осим завршетка пројектно техничке документације за
депонију „Бањица“ и формирања предузећа у оснивању нису остварени никакви
значајнији помаци да овај пројекат почне са спровођењем. Такође, у вези управљања
комуналним отпадом треба поменути да су остварени одређени резултати код пројеката
ИПА са прекограничном сарадњом : са Црном Гором пројекат КЛИН, где је набављено 48
контејнера за селекцију чврстог отпада, пресе за прераду чврстог отпада и извршена
едукација грађана, школске и предшколске популације.

‐

Што се тиче остваривања посебних циљева управљања у јавном сектору постигнути су
одређењи резултати и усклађивања са налозима државне ревизорске институције, донети
су неопходни нормативни акти и правилници за нормално функционисање ове делатности
и значајнији резултати се очекују у будућем периоду.
Такође треба напоменути да је у току реализација пројекта “EU Exchange 4” где ће бити
упослено 20 геронто домаћица где ће пружати социјалне и здравствене услуге.
Укупно средства уложена у инвестиције и пројекте у 2013.години су 200.589.018,00 динара.
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Имајући у виду да је Стратегија одрживог развоја општине Пријепоље планирана за
временски период 2011 – 2015. године, као и да је већина планинираних пројеката и
реализовано створиле су се могућности за доношење Одлуке о изради новог стратешког
документа и формирању Тима за израду истог.

Одељење за привреду и финасије , руководилац Драгиша Ракоњац
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Одељење за локални економски развој, руководилац Светлана Словић
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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