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Општина Прибој ће из буџета за 2016. годину, у складу са Одлуком
Општинског већа општине Прибој, у школској 2015/16. години доделити 10 стипендија талентованим студентима који испуњавају услове прописане Одлуком о стипендирању талентованих
студената.
Висина општинске стипендије је 12.000 динара која се исплаћује десет месеци. Право на стипендију за талентоване студенте,
у складу са Законом и Одлуком о стипендирању талентованих студената, имају студенти високошколских установа чији је оснивач
Република Србија, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог или другог степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије и који имају држављанство
Републике Србије. Такође, право на стипендију може остварити студент који је студент најмање треће године основних академских
студија, односно који је остварио 120 ЕСП бодова (на основним академским студијама) или је студент мастер академских студија, да је
током студија остварио просечну оцену најмање 9,00, да је у континуитету уписивао године студирања на терет буџета Републике
Србије, да има пребивалиште на територији општине Прибој
најмање пет година и да истовремено није остварио право на кредит или стипендију из буџета Републике Србије.
Осим стипендија за талентоване студенте, Општина Прибој
материјално помаже угрожене студенате, издвајаући из буџета 4,2
милиона динара.
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Држава уложила 1,2 милиона евра у путну
инфраструктуру Прибоја: Почело асфалтирање путне деонице ка Слободној зони

У уторак 8. децембра је почело асфалтирање деонице пута од Слободне зоне према Прибоју, у
дужини од око 3 km са приступним саобраћајницама. Асфалтирање се врши захваљујући средствима Републике Србије, која је само у 2015.
години уложила 1,2 милиона евра у путну инфраструктуру Прибоја.
Поводом почетка радова на овој важној саобраћајници, председник општине Прибој Лазар
Рвовић, захвалио се Влади Србије на несебичном
улагању у путну инфраструктуру општине Прибој
и напорима које оваквим посебним третманом
улаже у економски и сваки други вид опоравка
Прибоја. Вредност радова на овој деоници износи
55 милиона динара.
Слободна зона Прибој која је формирана у
склопу активности Владе Републике Србије 13. је у
Србији а послужиће економском опоравку и привлачењу инвестиција у будућности.
Овим је инфраструктурни оквир Слободне
зоне Прибој заокружен на високом нивоу. Непосредно пре ових радова су завршени радови на испуњењу техничких услова за Слободну зону
(осветљење, ограда, чишћење и уређење простора)
и испуњен je низ стандарда који су тражени, а техничка комисија надлежних министарстава је извршила технички пријем слободне зоне.
Иако Слободна зона Прибој, а некадашњи
Фапов погон Пресерај, сада имовинско-правно припада локалној самоуправи, она за општину Прибој
представља темељ и платформу на којој ће бити
креиран пројекат приватизације ФАП-а и већ су
многи ресурси су ангажовани у том правцу.
У овом тренутку постоји неколико веома
озбиљних компанија заинтересованих за улагање
и покретање производње у Слободној зони Прибој,

тако да локална самоуправа у Прибоју, уз захвалност за досадашњу, помоћ гаји велики оптимизам,
базиран на чињеници да су премијер Србије и његови сарадници директно укључени у преговарачки поступак са овим компанијама и да су
истрајни у решавању овог великог и једног у низу
наслеђених проблема које је на себе преузела ова
Влада.
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Дата сагласност за почетак рада
Слободне зоне "Прибој" у Прибоју

На основу Решења којим је Влада дала сагласност
за одређивање подручја Слободне зоне „Прибој” у
Прибоју 05 Број: 483-4997/2015-1 од 7. маја 2015.
године, друштво за управљање Слободном зоном
,,Прибој” обратило се Министарству финансија Управи за слободне зоне, дописом од 26. августа
2015. године, са захтевом за утврђивање испуњености просторних и енергетских услова, услова
заштите животне средине и других техничких
услова за рад слободне зоне, услова за рад царинске службе, као и услова у погледу спровођења
мера царинског надзора за доношење Решења о давању сагласности за почетак рада дела подручја
Слободне зоне „Прибој” у Прибоју, на површини од
21 ha 06 а 00 m2.
Поменутим Решењем Владе 05 Број: 4834997/2015-1 од 7. маја 2015. године, дата је сагласност за одређивање подручја Слободне зоне
„Прибој” у Прибоју, на површини од 26 ha 90 а 69
m2.
Како комисија састављена од представника
Министарства финансија, Министарства финансија
– Управа за слободне зоне, Министарства финансија – Управа царина, Министарства привреде, Министарства пољопривреде и животне средине,
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Министарства рударства и енергетике утврђује да ли су испуњени просторни и
енергетски услови, услови заштите животне средине и други технички услова за рад слободне
зоне, услови за рад царинске службе, као и услови
у погледу спровођења мера царинског надзора
привредно друштво за управљање Слободном
зоном „Прибој” у Прибоју предузело је низ активности како би тражени услови били испуњени.
Извршено је постављање нове и реконструкција старе ограде, инсталација новог система
осветљења, детаљно чишћење подручја Слободне

зоне и низ других активности које су прописане
стандардима за слободне зоне.
Поменута комисија извршила је 12. и 13. октобра
2015. године преглед документације, просторија и
простора (сваки члан комисије из своје надлежности) Слободне зоне „Прибој” у Прибоју и константовала да је друштво за управљање Слободном
зоном „Прибој” обезбедило све неопходне услове
за почетак рада подручја слободне зоне и иста
предлаже да се донесе решење којим се Слободној
зони „Прибој” у Прибоју даје сагласност за почетак
рада дела подручја слободне зоне, на површини од
21ha 06а 00m2.
На основу предлога комисије, министар
надлежан за послове финасија донео је Решење о
давању сагласности за почетак рада Слободне зоне
„Прибој” у Прибоју.

05

Прибој постаје Регионални центар
Граничне полиције

У Прибоју је 22. децембра потписан Уговор о замени испуњења између Републике Србије и ФАП
Корпорације а.д. Прибој, којим су потраживања Републике Србије према Корпорацији ФАП, а које је
Фонд за развој Републике Србије уступио без накнаде Републици Србији, пренета у својину Републике Србије.
Непокретности и опрема која прелазе у
својину Републике Србије вредности су
249.547.017,78 динара. Уговором који је у Прибоју
са директором ФАП корпорације а.д. Прибој потписао државни секретар Министарства привреде
Драган Стевановић, у својину државе пренета је
Административна зграда, познатија као "жута
зграда", која се налази иза Управне зграде Фап-а, са

припадајућим земљиштем. Административна
зграда, познатија као "жута зграда" у наредним данима биће уступљена Министарству унутрашњих
послова, Управи граничне полиције, како би у њој
био отворен Регионални центар Граничне полиције. План је да се у веома кратком периоду изведе
низ додатних радова у смислу неопходне адаптације објекта и 1. фебруара 2016. године Регионални
центар Управе граничне полиције и званично
почне са радом.
Овим се даје значајнији институционални
оквир општини Прибој, где издвајамо недавно добијену 13. Слободну зону, царински реферат који ће
радити у слободној зони, а враћено је и седиште Основног суда у Прибој.

Завршена овогодишња подела црева
за изградњу сеоских водовода

Општина Прибој и ове године донела је одлуку о
помоћи грађанима којима је иста потребна за изградњу сеоских водовода. Одлуку је подржало Општинско веће општине Прибој, па је тако
основана Комисија за изградњу сеоских водовода,
на чијем је челу члан Већа Драго Дробњаковић.

Укључујући и прошлу годину, средства која
је Општина определила за набавку црева за сеоске
водоводе, како би на тај начин подстицала развој
пољопривреде, износе 3,5 милиона динара. Са прошлом годином, укупно је подељено 86km црева, а
обухваћено је 350 домаћинстава. Дељено је искључиво црево високог квалитета, прве класе, које
може да се користи како за водоводе за наводњавање, тако и за пијаћу воду. Црево је од 10 бара, а
подељена су три профила црева, 1/2 цола, 3/4 цола
и један цол.

Подстицај развоју пољопривреде од стране
локалне самоуправе дат је на овај начин, јер правог
подстицаја без воде нема. Према речима председника Комисије за поделу црева Драга Дробњаковића, интересовање грађана и ове године је било
велико, тако да је свеукупна дужина ископаних канала била већа од дужине набављеног црева. Иако
је максимална дужина црева по домаћинству била
30 000 динара у динарској вредности, Комисија је
била принуђена да скрати максималну дужину
црева, како би обухватили већи број грађана, па је
просек по домаћинству био од 250 до 300 метара
црева. У заједничкој акцији изградње сеоских водовода, грађани су били инвеститори а Општина је
дала неопходну помоћ, тако да су грађани били ти
који су морали да реше имовинско-правне односе,
ископавање канала и извор, док је Комисија само
вршила увид.
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Прибојска Бања домаћин 56. Међународне
бициклистичке трке кроз Србију 2016.

Општина Прибој и Прибојска Бања су добили још
једно признање својих потенцијала и организационих способности, јер су уврштени међу седам бања
у Србији, које ће следеће године бити домаћини
етапа на 56. Међународној бициклистичкој трци
кроз Србију 2016.
Трка се одвија у
оквиру пројекта Моја Србија, у
реализацији Владе Србије,
Министарства туризма и
Туристичке
организације
Србије које раде на промоцији
и популаризацији туристичких дестинација и природних
лепота Србије.
Након више састанка и
преговора са представницима
Организационог
одбора,
Владе Србије и руководства
Трке кроз Србију, председник
општине Прибој Лазар Рвовић
је изразио велико задовољство постигнутим договором
и приликом да се Прибојска
Бања представи као добар домаћин спортистима и екипама из преко 20 земаља
света, као и да се промовише
на таквом нивоу кроз извештавање и праћење трке светских медијских кућа из
области спорта и туризма. Чињеница да су се Прибојска
Бања и општина Прибој
нашли у најужем кругу организатора од којих су четири

града и свега три општине у Србији је велико признање и подстицај да се Прибој са својим потенцијалима на најбољи начин представи на све
спортској и туристичкој мапи света и Србије. Трка
почиње 13.06.2016 у Зрењанину – Бања Русанда, а
завршава у Бањи Селтерс 19.06. Прибој ће бити домаћин 3. Етапе 16.06.2016. године.
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Отворено излетиште
"Љесковац"код Прибоја

Као што је и било најављено средином месеца септембра, Прибој је добио прво градско излетиште
на Љесковцу надомак града.
Излетиште је уређено захваљујући пројекту
Туристичке организације Прибој "Уређење градског излетишта Љесковац", са којим је Туристичка
организација конкурисала за средства у оквиру Позива на Конкурс за доделу субвенција за развој туризма у 2015. години, код Министарства трговине,
туризма и телекомуникација, а излетиште је
свечано отворено 6. новембра.
Вредност радова је 2 милиона динара, а на
површини од 20 ари постављен је неопходан моби-

лијар. Излетиште је од града удаљено 11km, а становници Прибоја су добили званично прво излетиште овог типа на једној од најпримамљивијих
локација за одмор у природи.
Реализацијом овог пројекта Прибој је добио
унапређену понуду туристичких производа овог
краја и туристички простор, који ће осим грађанима Прибоја бити примамљив и грађанима суседних општина, а као такав биће на корист свим
генерацијама. Ово је само један од првих корака
развоја туристичких потенцијала и понуде овог
краја, након скорашњег обележавања бициклистичке и пешачке стазе.
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Реализација Пројекта јавне расвете стазе са
постављањем парковског мобилијара

У петак 27.11.2015. године у Београду је потписан
уговор о реализацији Пројекта јавне расвете
шетне стазе уз реку Лим са постављањем парковског мобилијара, између Министарства трговине, туризма и телекомуникација и Дирекције за
изградњу града Прибоја.
Уговором је предвиђено да се одобре средства у износу од 3.000.000,00 динара од стране министарства на име суфинансирања пројекта, са
којим је Дирекција за изградњу Прибоја аплици-

рала за коришћење субвенција и дотација намењених за пројекте развоја туризма у 2015. години код
министарства.
Крајњи рок за завршетак Пројекта је 9 месеци, рачунајући од дана закључења уговора, а реализацијом истог Прибој ће добити уређено и
осветљено шеталиште покрај реке, са стандардним
парковским мобилијаром попут клупа за седење и
корпи за отпатке.

Завршена трећа фаза радова на уређењу
обалоутврде у Старом Прибоју

Пројекат уређења обалоутврде у Старом Прибоју
који спроводи Дирекција за изградњу Прибоја, а
који је прошле године финансиран из средстава ЈП
"Србијаводе", ове године успешно је настављен и
реализован у трећој фази радова као што је и било
предвиђено.

Након прошлогодишњих 48m, додатних
50m урађено је са 2 милиона динара, тако да обалоутврда у овом делу Прибоја износи 100m, са
којим је планирано уређење укупно 145m. Следеће
године планира се још једна фаза радова, а интензитет радова зависиће од финансијских средстава
одобрених од ЈП "Србијаводе".
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ЕД Ужице и Општина Прибој - Потписан
купопродајни уговор о куповини дела
плаца у Калуђерском пољу

Огранак Електродистрибуције Ужице 1. октобра
је са општином Прибој потписао купопродајни уговор о куповини дела плаца у Калуђерском пољу површине од 60-ак ари у вредности од 28 милиона
динара, да би на пролеће идуће године почела изградња трафо станице 110/35/10 kV.

Вредност инвестиције је 2 милиона евра
које ће обезбедити Електропривреда Србије, а изградњом трафо станице грађани Прибоја ће добити јако добро и стабилно снабдевање
електричном енергијом, јер је Прибој једини град
у Златиборском округу који није имао напонски
ниво од 110 kV, истакли су директор ужичког
огранка ЕД Саша Милошевић и председник општине Прибој Лазар Рвовић након потписивања
уговора.

Подсетимо, општина Прибој је од Милешевске епархије откупила хектар земљишта у Калуђерском пољу за 40 милиона динара, а
потписаним уговором продат је део те парцеле од
60-ак ари Електродистрибуцији Ужице за 28 милиона динара.
Ова инвестиција најављена је још протекле
године, а њом се решавају дугогодишњи проблеми
лоших напонских прилика. Планирана трафостаница је иначе предвиђена Планом развоја енергетике за период 2015-2025. године. Обзиром на
чињеницу да већ постоји изграђен далековод од
хидроелектране Потпећ до планиране локације будуће трафостанице, али и то да се Прибој напаја
острвски и да других резервних далековода у случају квара нема (чак ни у суседним општинама), на
овај начин се дугорочно решавају лоше напонске
прилике у општини Прибој.

Завршен пројекат "Ваш новац за ваш Прибој"

Успешно је реализован и спроведен до краја
пројекат за унапређење рада локалне пореске администрације "Ваш новац за ваш Прибој", који је
финансиран од стране Европског Прогреса, средствима Европске уније и Владе Швајцарске.
Предлог пројекта израдила је Канцеларија
за локални економски развој у сарадњи са локалном пореском администрацијом, а пројекат је за
општи циљ имао побољшање управљања јавним
финансијама у општини Прибој кроз проширење
пореске базе и подизање свести грађана о испуњавању својих пореских обавеза. Пројекат је трајао 7
месеци, док је 5 месеци четворо оператера радило
на терену, а један уносио прикупљене податке и обрађивао пријаве. Пројекат је у потпуности оправ-

дао очекивања и новчана средства, на тај начин
што ће резултати бити мултипликовани кроз наредне године и пуњење буџета општине Прибој.
База пореских обвезника се повећала, што ће свакако водити већем пуњењу буџета кроз порез.
Новац који ће се на име пореза у наредном периоду
слити у општински буџет, како и само име пројекта
"Ваш новац за ваш Прибој" говори, биће искоришћен за побољшање живота грађана са територије
општине Прибој, кроз улагање у инфраструктуру,
школство, здравство и културу.
Укупна вредност пројекта који је одобрен
од стране Европског ПРОГРЕСА је 10.416,50 еура, од
тога 81,60% финансирао је Европски ПРОГРЕС, док
је општина Прибој учествовала са 18,40%.
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Савет за безбедност саобраћаја
општине Прибој

“За безбедност деце у саобраћају. Сви заједно."
Са почетком школске године, на улицама и
путевима у Републици Србији појављује се и већи
број деце. Агенција за безбедност саобраћаја је, у
сарадњи са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као и сваке године, припремила бројне активности, које се реализују са
локалним саветима за безбедност. Једна од активности Савета за безбедност саобраћаја општине
Прибој, у оквиру акције "За безбедност деце у саобраћају. Сви заједно.", јесте постављање рекламног
билборда али и подела 1000 летака деци узраста
од 1. до 4. разреда основних школа, која је обављена
у септембру.

Опрема за саобраћајну полицију и нова техничка и заштитна средства у саобраћају
Одељењу саобраћајне полиције у Прибоју,
као донација од Савета за безбедност саобраћаја
купљена су техничка средства, односно рачунарска
опрема за рад тог одељења у ПС Прибој.
Опрема је купљена наменским средствима Савета
за безбедност саобраћаја општине Прибој, који је
по угледу на сличне донаторске акције широм
земље, а у циљу побољшања услова за рад полицијских службеника задужених за саобраћај, издвојио 120.000 динара. Од опреме су купљена два
компјутера, два штампача и један фотоапарат.
У оквиру редовних активности Савета, у протеклом
периоду осим набавке опреме за Сектор саобраћајне полиције, спроведен је и низ других активности. Постављено је 70 метара заштитне ограде на
деоницама Караула ка Орашцу, мост у Речици, пут
према Бањи на јазу код Полића воденице и на
државном путу према Пањој Глави. Вредност ових
радова је 280.000 динара.
Такође постављена су и друга техничка и заштитна средства у саобраћају, попут лежећих поли-

цајаца у Првомајској и у Улици 22.децембра, шест
саобраћајних огледала и то у Кратову, Караули ка
Орашцу, на државном путу према Пантовићима, у
подвожњаку у Првомајској, на путу за Подине и на
путу ка Крајчиновићима у Поблаћу.
Укупна вредност радова на постављању техничких и заштитних средстава у саобраћају је
370.000 динара.

Кликни за живот, вежи појас!
Почетком септембра месеца на улицама
Старог Прибоја спроведена је акција поделе информативних флајера у оквиру акције "Кликни за
живот, вежи појас!" коју спроводи на државном
нивоу Агенција за безбедност саобраћаја и Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, а на локалу Савет за безбедност
саобраћаја општине Прибој у сарадњи са Канцеларијом за младе и уз саветодавну подршку Муп-а.
Акцију у оквиру Националне кампање за
унапређење безбедности саобраћаја подржали су и
сви возачи који су узели од волонтера Канцеларије
за младе информативни флајер и имали стрпљења
да чују о чему се ради.
Учесницима у саобраћају том приликом је
указано на сврсисходност и нужност везивања сигурносних појасева, како на предњим тако и на задњим седиштима. Циљ ове кампање је да се у
наредном периоду подигне свест возача о правилној употреби сигурносних појасева и тако се подигне употреба сигурносних система на виши ниво
како би се сачували људски животи.
Са учесницима у саобраћају разговарао је и
председник Савета за безбедност саобраћаја општине Прибој Драго Дробњаковић, који је апеловао
на возаче да вежу сигурносне појасеве, али је и
најавио још акција које ће допринети безбедности
у саобраћају.
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Рад на унапређењу безбедности у
саобраћају на територији општине Прибој

Од како је формиран од стране Општинског већа
општине Прибој, по угледу на тела која су формирала Влада Републике Србије и државна Агенција
за безбедност саобраћаја, Савет за безбедност саобраћаја добио је трајни задатак подстицања организовања и усклађивања безбедности
саобраћаја на путевима из надлежности општине
Прибој. У протеклом периоду залагањем Савета
отклоњени су главни недостаци и проблеми у локалном саобраћају.
На основу података добијених од стране
МУП-а, утврђени су приоритети за деловање,
имајући у виду учесталост саобраћајних незгода на
одређеним местима у локалном саобраћају на територији општине Прибој. Такође, имајући у виду
извештај о стању у безбедности саобраћаја у Прибоју, Агенције за безбедност саобраћаја, узете су
препоруке у ком смеру треба деловати на унапређењу безбедности у саобраћају. Проблематика
којом се Савет у протеклом периоду бавио су судари из супротних смерова, ударање и обарање пешака и скретање возила
са пута, па је тако постављено шест нових
лежећих
полицајаца,
један од њих на улазу у
улицу Вука Караџића,
која је процењена као
ризично место за пешаке, имајући у виду
статистику о учесталости саобраћајних незгода, односно ударање
и обарање пешака. Постављено је седам саобраћајних
огледала,
звучне вибро траке код
основних школа "Вук

Караџић" и "Бранко Радичевић" и маркери на мостовима, тзв. катадиоптери. Такође, направљена је
прилазна рампа за инвалидна лица на улазу у Полицијску станицу у Прибоју.
Према речима председника Савета за безбедност саобраћаја општине Прибој Драга Дробњаковића, сви ови радови на унапређењу безбедности
саобраћаја финансирани су из наменских средстава, која су законом предвиђена за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја на нивоу локалне самоуправе и свеукупно износе око
1.200.000 динара.
Заједничким деловањем и активностима,
Савета и Дирекције за изградњу Прибоја постављене су још четири нове настрешнице на аутобуским стајалиштима али и заштитне одбојне ограде
на ризичним деоницама у градском и приградском
подручју. Ограде су постављене на локалним путевима поред реке Лим према Болници и Добриловићима на Бањском Чамцу, на Јармовачком потоку
и Кратовској Реци.
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Постављене четири нове настрешнице на
аутобуским стајалиштима

Решавање инфраструктурних проблема и у другој
половини 2015.године одвија се по плану и фазно.
Након прошлогодишњег постављања три модерене настрешнице на аутобуским стајалиштима,
ове године дошао је ред на још четири нове.
У овој години завршено је монтирање четири нове савремене настрешнице на аутобуским
стајалиштима, које су постављене по угледу на урбани мобилијар у већим градовима Србије. Реализацијом планова Дирекције за изградњу Прибоја,
настрешнице су постављене у Пољицу код висећег
моста, у улици Вука Караџића и код зграде Кифла

у Новом Прибоју, као и у Старом Прибоју где је настрешница нешто већа него у новом делу града и
Пољицу. Извођач радова је фирма "Корали" из Краљева, док је вредност радова 1.500.000 динара, односно по настрешници 300.000 динара,
изузимајући настрешницу у Старом Прибоју која је
нешто већа а самим тим и скупља.
Постављањем нових савремених настрешница Прибој је добио једно ново лице, али и могућност повраћаја уложених средстава у локални
буџет кроз могућност изнајмљивања рекламних
паноа које настрешнице ове врсте поседују.

Општина Прибој финансирала изградњу
прилазне рампе за инвалиде

Општина Прибој финансирала је изградњу приступне рампе за инвалиде на улазу у Полицијску
станицу у Прибоју, којој ће у будућности олакшан
приступ имати и инвалидна лица, али и старије
слабије покретне особе и мајке са бебама у колицима.
Иницијатива је покренута од стране Савета за безбедност саобраћаја општине
Прибој, након што су сагледане
реалне потребе ових лица и неопходност адаптације улаза у
ову установу, у којој свакодневно гравитира велики број
грађана. Према речима председника Савета за безбедност саобраћаја општине Прибој Драга
Дробњаковића, изградња прилазне стазе за инвалиде са оградом
финансирана
је
из

наменских средстава, која су законом предвиђена
за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на нивоу локалне самоуправе. Изградња прилазне рампе коштала је оквирно 300.000 динара, а
осим прилаза обезбеђено је и једно резервисано
паркинг место за инвалидна лица.
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Општинско одмаралиште у Сутомору
у новом руху

Планом Капиталних инвестиција општине Прибој
планирана је реконструкција дечјег одмаралишта
у Сутомору у року од три године. Радови на реконструкцији су при крају, тако да ће ово одмаралиште капацитета 60 лежајева ускоро моћи
послужити својој намени.
Радови на екстеријеру планирани су за следећу годину, када ће се издвојити додатних пет милиона динара за уређење, а планирано је да се раде
у фебруару 2016. године. Након тога, већ у мају месецу одмаралиште ће почети са радом и примиће
прве госте.
Према речима председника општине Прибој Лазара Рвовића, који се на лицу места уверио у
квалитет радова и поштовање рокова, оно што је
до сада урађено, добро је урађено.
"У складу је са основним циљем који смо
имали, да направимо да наша деца у правим условима, адекватним условима имају шансу по приступачним ценама да летују и одмарају, односно не
само деца, сви наши грађани, са аспекта квалитета
задовољан сам оним што сам затекао." рекао је Рвовић. Ипак, дешавају се и непредвиђене околности
па се рокови увек не могу испоштовати.
Како је Рвовић рекао, Прибој је једна од ретких општина која поседује један објекат ове природе, у другој држави и општина која жели у исти
да улаже у служби својих грађана, иако су објекти
ове намене у државном власништву углавном девастирани.
"Ово ће бити на услузи на првом месту Прибојцима и немамо намеру овде да правимо комерцијалу и профит". Одмаралиште ће послужити и
деци слабијег материјалног стања, деци са посебним потребама који ће моћи користити исто бесплатно, док ће за друге кориснике бити по
најјефтинијим ценама, рекао је председник општине Прибој.

Општина је Планом капиталних инвестиција предвидела да издвоји 17 милиона динара за
реконструкцију овог одмаралишта, а још прошле
године извршена је реконструкција кровног покривача, замена олука и измењена је комплетна
вањска дрвена столарија са новом пвц столаријом.
Ове године завршена је реконструкција левог
крила одмаралишта, комплетна реконструкција
водовода и канализације, електрорадови, финална
обрада свих површина од подова до плафона. Новина је да ће свака соба имати своје купатило и тоалет, кабловску телевизију, интернет конекцију као
и све друге стандардне услуге када су објекти ове
намене у питању, али ће приступ бити олакшан и
особама са инвалидитетом.
Прибојско одмаралиште има дугу традицију и постоји и ради од 1968. године, а реконструкцијом коју финансира општина Прибој
коначно ће послужити својој намени, у новом и савременом руху по најновијим стандардима.
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Заменик Шефа Мисије ОЕБС Мајкл Ујехара у
посети Прибоју
Прибој је 20.новембра посетио заменик Шефа Мисије ОЕБС у Србији Мајкл Ујехара са сарадницима,
где је са представницима локалне самоуправе у
Прибоју разговарао о томе, како ОЕБС може помоћи Прибоју у грађењу једне боље економске ситуације у будућности.

Мисија ОЕБС-а у Србији има намеру у свом
мандату да помогне Србији у грађењу друштва демократских вредности, а осим тога на састанку се
чуло да ОЕБС је свестан чињенице да Србија није
само Београд и да је зато мањим местима пре свега,
помоћ и подршка и те како потребна. Како је рекао

Мајкл Ујехара, заменик Шефа Мисије ОЕБС у Србији
на састанку са председником општине Прибој Лазаром Рвовић, разговарало се о тренутној економској ситуацији у Прибоју и о томе какве планове
има за будућност.
Председник општине Прибој се захвалио
делегацији ОЕБС на посети, приликом које је госте
упознао са напорима које чини локална самоуправа али и Влада Србије у циљу побољшања економске ситуације у Прибоју.
"Влада чини оно што је у њеној моћи
највише што може, али нам је врло битна и подршка мисије ОЕБСА-а у Србији.", рекао је Рвовић.

Производњом намештаја од пуног дрвета до
нових радних места

Општину Прибој средином месеца октобра посетио је директор УСАИД-овог Пројекта одрживог
локалног развоја Хауард Окмен, на коме је општина Прибој један од партнера Америчкој агенцији за међународни развој.
Повод посете били су разговори са руководством општине Прибој о могућностима производње намештаја од пуног дрвета, како у Србији
тако конкретно и у овом региону који има све неопходне ресурсе.
Према речима директора Пројекта одрживог локалног развоја УСАИД-а, главно питање које
је постављено и отворено на састанку са председником општине Прибој јесте, зашто произвођачи
намештаја у Србији и окружењу, не користе сировину коју имају на располагању и на дохват руке, а
након тога зашто производња намештаја није базирана на пуном дрвету, већ прерађевинама.
Председник општине Прибој Лазар Рвовић,
захвалио се УСАИД-у на помоћи коју пружа оп-

штини и изразио жељу да се и ова иницијатива заврши успешно, обзиром на чињеницу да је општина Прибој веома заинтересована за учешће у
овом пројекту. Осим заинтересованости Прибој
има и 36.000 ha земљишта под шумом, што је према
речима председника, свакако велики ресурс.
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За 180 ђака првака честитка
од Општине и по 5.000 динара

Првог септембра ове године почела је нова
школска година, а за 180 прибојских ђака првака и
школовање. То је био довољно добар разлог да у општинској честитки 180 малишана, на име куповине школског прибора добије по 5.000 динара,
што ће свакако бити не велика али значајна
помоћ родитељима у опремању ђака за почетак
формалног образовања.

Одлуком Општинског већа општине Прибој
издвојено је 900.000 динара на име материјалне
помоћи ђацима првацима. Ова материјална помоћ
била је пракса и протеклих година, а обзиром да се
ове године повећао број ђака првака и новчани
износ је повећан симболично на 5.000 динара.
Првог радног дана у школама на територији општине Прибој у име локалне самоуправе, ђаке
прваке поздравили су и
челници општине Прибој.
Председник Општине Лазар
Рвовић лично је новчану честитку уручио првацима
ОШ "Благоје Полић" у Кратову. Првацима су срећан
почетак школовања у прибојским градским школама
пожелели и председник СО
Саша Василић, заменик
председника Општине Милован Стојкановић и чланица Већа Мула Зилџовић.
Осим честитки и
5.000 динара за набавку
школског прибора, у оквиру
националне кампање посвећене безбедности деце у

саобраћају, од стране Савета за безбедност саобраћаја општине Прибој, подељене су илустроване
књиге "Пажљивкова правила у саобраћају". Ово је
једна од активности Агенције за безбедност саобраћаја усмерених ка едукацији деце школског узраста за безбедно понашање у саобраћају.
У мало измењеном распореду школске године, ђацима ће на располагању бити три распуста:
зимски, пролећни и летњи. Зимски распуст ће ученици користити из два дела, док први део распуста
почиње у четвртак, 31. децембра, а завршава се у
петак, 8. јануара 2016. године. Прво полугодиште
завршава се 29. јануара 2016. године. Други део
распуста почиње у понедељак, 1. фебруара 2016. године, а завршава се у петак, 12. фебруара.
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Посета министра Гашића ФАП-у

Министар одбране у Влади Србије, Братислав
Гашић посетио је крајем јула месеца прибојску
фабрику аутомобила ФАП. Напомињујући да
Војска Србије дуги низ година има партнерство са
овом фабриком, Гашић је рекао да је у јулу испоручен само један контигент возила, а да ће накнадно
бити испоручено још пет камиона.
Он је истакао да је петогодишњим планом
ВС предвиђена куповина око 3.200 камиона ФАП-а,
међутим није реално, како је указао, да у оваквим
условима ово предузеће то може произвести.
"Ове године смо определили додатних 145
милиона динара, а за следећу 230 милиона динара.
Уштедама у министарству које смо остварили можемо да кроз буџет определимо и додатних 200
милиона динара, али хоћемо да добијемо све оно
што смо платили", поновио је Гашић.
Према његовим речима, ВС се држи својих
рокова и очекује од својих сарадника да и они то
чине. На питање да
ли ће један од ФАПових погона бити
искоришћен за формирање Ремонтног
завода, министар је
рекао да је план
прво да постојећи
раде, јер од 2000. до
2012. године њихови капацитети
нису били упошљени.
" И м а м о
Чачак, Крагујевац и
бројне друге заводе
и са нашим потенцијалним партнером попут ФАП-а
можемо да развијемо и Ремонтни

завод у Прибоју и о томе сам разговарао са менаџментом. Намеравамо да велики број возила која су
у употреби, око 150 на годишњем нивоу, ремонтујемо чим се заврши приватизација овог предузећа", рекао је Гашић.
Према његовим речима, у јединицама и
установама Министарства одбране и ВС налази се
више од 1.600 возила из производног програма
ФАП-а, а њихова старост се креће од неколико месеци до 55 година.
Последња набавка теренских возила ФАП
2026 била је 1995. године, када је набављено 48 возила, а са набавком теренских аутомобила ФАП
1118 отпочело се 2011. године када је прибављено
32 комада нулте серије.
Од 11 теренских возила која су том приликом преузета у Прибоју, по једно је отишло у
Зајечар, Куршумлију, Зуце, Краљево, Сомбор, Рашку,
Београд ( Јаково), а по два у Нови Пазар и Пожегу.
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ФАП потписао нови уговор са Војском
Србије

Представници Војске Србије и Фабрике аутомобила из Прибоја потписали су 30. новембра уговор
вредан 113 милиона динара, о испоруци камиона у
2016. години.

Уговор је потписан за испоруку десет камиона за потребе Војске Србије, а такође су преузета последња четири камиона из претходне
наруџбине, који раније нису испоручени због проблема које је имала Фабрика аутомобила.
Потписивању уговора присуствовао је и министар одбране Братислав Гашић који је, у изјави
новинарима, истакао заинтересованост Војске
Србије за даљу сарадњу са ФАП-ом.

"Договорили смо се данас са пословодством
ФАП-а и Сектором за материјалне ресурсе Војске
Србије да врло брзо ураде бизнис план за ремонт
војних возила у ФАП-у. Ми тиме изражавамо чврсту
намеру да сачувамо капацитете ФАП-а јер наша
војска има велики број ФАП-ових возила", рекао је
министар одбране Братислав Гашић.
Министар одбране је додао да је ФАП-у
данас предат и један камион за ремонт и да се чека
елаборат прибојске фабрике који ће, уколико задовољи високе стандарде Војске Србије, значити потврду
опредељености
тог
предузећа
у
реструктурирању за свеобухватну и квалитетну сарадњу са Војском Србије.
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Асфалтирање путних праваца у више месних заједница укупне дужине 17 km

Дирекција за изградњу Прибоја

Реконструкција дела потока
у Пољицу

40 путоказа

Реконструкција кишнице и тротуара
на делу улице Вука Караџића

15 огледала

7 лежећих полицајаца

Постављање аутобуских стајалишта - страна 12
Реконструкција улице Велимира Бандовића - пут за Слободну зону - страна 3
Наставак радова на реконструкцији одмаралишта у Сутомору страна 13
Одбојна ограда у укупној дужини од 300 m - страна 11
Изградња улаза за инвалиде на згради Полицијске станице - страна 12
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Атарски путеви у укупној дужини од 7,2 km

Дирекција за изградњу Прибоја
Боксови за контејнере

Потпорни зид у Калафатима - 12 m

Реновирање учионица у
ОШ "Десанка Максимовић"
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Нови директор ТИКА-е у званичној посети

Општину Прибој 16.октобра посетио је са сарадницима нови координатор Турске агенције за међународну сарадњу и развој Мехмед Барјак, који је на
овој дужности од јануара ове године, а ово му је
уједно била и прва званична посета
општини Прибој.
Повод данашње посете јесте још једна у
низу донација ТИКА-е општини Прибој и сектору
здравства, која се планира у будућности.
Тим поводом посетили су Општу болницу
Прибој и Рентгенску службу, где су на лицу места

утврдили где је донација најпотребнија. Према
речима директора ТИКА-е, то ће бити само једна од
фаза донације која је планирана општини Прибој,
са којом ова организација има традиционално
добре партнерске односе.
Турска агенција за међународну сарадњу и
развој до сада је реализовала низ пројеката, како у
Прибоју и околним општинама, тако и широм
Србије, у области образовања, пољопривреде и пре
свега унапређења нивоа здравствених услуга.

Оркестар Николе Папића на пријему код
председника Општине

Прибојски трубачки оркестар Николе Папића освојио је друго место на овогодишњем 55. по реду
Драгачевском сабору у конкуренцији пионирских
оркестара, док је у категорији омладинаца за
најбољег трубача проглашен Иван Папић. Ово је
био више него довољан разлог да младим и перспективним амбасадорима Прибоја у престоници
трубе, буде организован пријем код председника
општине Прибој.
Младе трубаче дочекао је председник општине Прибој Лазар Рвовић, са чланом Општинског већа Мирославом Буквићем, задуженим за
спорт и омладину, који су члановима оркестра упутили најискреније честитке у име грађана Прибоја
и у њихово лично име поводом остварених резултата. Оцењујући да је ово изузетан напредак и
врхунски резултат, председник Рвовић је младим
трубачима уручио новчане награде и симболичан
поклон, књигу "Антологија српских јуначких песама".
"Ви ћете у сваком случају имати подршку
Општине за све оно што вам је потребно. Са вашим
радом врло брзо ћете доћи у прилику да можете ви

да помогнете општини, тако да увек рачунајте на
нас", рекао је Рвовић.
Чланови оркестра су се захвалили на срдачној добродошлици и честиткама, обећавши да ће
следеће године у сениорској конкуренцији бити
још бољи и да ће Прибој имати још разлога да се
поноси.
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Саво Милошевић у Прибоју: Ускоро
вештачка трава за спортисте и рекреативце

Општина Прибој једна је од ретких општина у
Србији, која знатна средства издваја за спорт,
чуло се као похвала на састанку руководства прибојске општине и представника Фудбалског савеза
Србије, који је одржан у септембру.
Повод за посету је улагање у спортску инфраструктуру, односно фудбалске терене у чему ће
у наредном периоду општина Прибој имати несебичну подршку Фудбалског савеза Србије.
Председник општине Прибој Лазар Рвовић
примио је са сарадницима потпредседнике Фудбалског савеза Србије, Саву Милошевића и Жељка
Којића, са којима се разговарало о могућностима
улагања у фудбалску спортску инфраструктуру у
Прибоју, која је последњих пар година у нешто лошијем стању. Реч је о спортској подлози за фудбалски терен, односно вештачкој трави, која нуди низ
предности у односу на традиционалне подлоге. Популарност спорта, пре свега фудбала, професионалног и рекреативног која је у константном порасту
у општини Прибој, довела је до тога да је Прибоју
као и већим градовима у Србији данас потребна модернија спортска инфраструктура а самим тим и
бољи услови за спортисте и
рекреативце. Како је рекао прослављени фудбалски репрезентативац а данас потпредседник
Фудбалског савеза Србије, створиле су се могућности да Савез
изађе у сусрет општини Прибој
и помогне у томе да својим
спортистима и рекреативцима
омогући боље услове.
"Прибој је иначе једна
од ретких општина која улаже
велика средства у спорт, ако не
и највише, што је феноменалан
податак.", рекао је Милошевић,

који је након што је обишао градски стадион и просторије Спортског центра Прибој обећао и подршку
у реконструкцији терена.
Спортска трава којом би био покривен фудбалски терен на градском стадиону је најјефтинија
за одржавање, а осим низа предности које са собом
носи, она је и улагање у будућност Прибоја и будућност деце, која су највиши интерес Прибоја, рекао
је председник општине Прибој Лазар Рвовић.
Након договора са потпредседницима Фудбалског савеза, у наредном периоду радиће се на
обезбеђивању комплетне техничке документације
како би се што пре приближили жељеном циљу,
припреми и монтажи спортске траве за стадион у
Прибоју. Спортска трава за покривање фудбалских
терена омогућава пет пута дужи период експлоатације у односу на природну траву, могућност одржавања утакмица под било којим временским
условима, захтева минимално одржавање, нуди
бољи комфор приликом играња и онемогућава повреде. Бољи услови за тренирање и играње били
би створени и Фудбалском клубу "ФАП" који је из
Зоне Дрина прешао у виши ранг такмичења.
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У Прибоју отворен ХИСПА (HISPA) центар за
хипертензију, превенцију шлога и инфаркта

У прибојској болници 22. септембра званично је
отворен ХИСПА центар за хипертензију, превенцију шлога и инфаркта, какав постоји у 30 градова широм Србије, Црне Горе, Босне и Херцеговине
и Хрватске.
Центар у коме ће радити тимови лекара
који на најквалитетнији и најсавременији начин
лечи пацијенте, отворен је у сарадњи са Општом
болницом Прибој и Здравственим центром Ужице
уз несебичну подршку локалне самоуправе.
Отварању једног оваквог центра који ће на
мултидисциплиниран и персонализован начин
бити доступан пацијентима, присуствовали су кардиолог доцент др Небојиша Тасић, начелник
Центра за хипертензију Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње” и председник Удружења
центара за хипертензију, превенцију шлога и инфаркта, кардиолог др Зоран
Читаковић начелник Ужичког
ХИСПА центра, др Милош Божовић директор Здравственог
центра Ужице, др Јасминко
Тоскић директор Опште болнице Прибој, Зоран Пешовић
председник Удружења Прибојаца у Београду и први човек
прибојске општине која подржава један овакав пројекат,
Лазар Рвовић.
Основна идеја ових
центара, какви постоје широм
земље и окружења јесте једна
високо специјализована услуга
очувања здравља. Болесни
људи који имају нерегулисан
или неадекватно регулисан
крвни притисак, хипертензију,
поготово они људи који не

могу тако лако да код својих лекара реше проблем,
биће примарни корисници овог центра. Посебан
фокус биће на особама које имају повишен кардиоваскуларни ризик. У рад центра биће укључени
кардиолози, нефролози, ендокринолози, неуролози као и лекари других специјалности. Поред савремене дијагностике и сталног лекарског надзора
опсервирани пацијенти добијаће персонализовану
нефармаколошку и фармаколошку терапију, прилагођену личним потребама. Ови пацијенти ће
уједно бити на специфичан начин праћени преко
јединствене базе пацијената за читаву Србију.
Председник општине Прибој, Лазар Рвовић
се захвалио на томе што је препозната потреба за
постојањем једног оваквог центра у Прибоју, не
само због грађана Прибоја већ и једног доброг дела
Републике Српске који гравитира ка Прибоју.
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Свечани пријем Марка Гудурића код
председника општине Прибој

У име грађана Прибоја, председник општине Прибој Лазар Рвовић, заједно са сарадницима организовао је пријем за најбољег играча Европског
првенства у кошарци за играче до 20 година и
првака Европе са репрезентацијом Србије до 20 година, Прибојца Марка Гудурића.
Историјски успех овог младог спортисте из
Прибоја потврдио је још једном да је Прибој град
спорта и град великих талената. Резултати које је
Марко Гудурић остварио на протеклом Европском
првенству за играче до 20 година, били су повод за
пријем код председника Општине, Лазара Рвовића.
Том приликом Марку је
уручена новчана награда али и симболичан поклон, књига
"Бисери Србије". Како
је казао председник општине Прибој Лазар
Рвовић, Марко Гудурић
свакако јесте и биће
бисер не само Прибоја
већ и Србије, јер је постигао нешто што
ниједан спортиста из
Прибоја није. Он је у
име грађана Прибоја и
у своје лично име честитао Марку на историјским резултатима и
захвалио се његовој породици која је све
време била уз њега и
онда када Прибој као
заједница и локална самоуправа није био у могућности.
"Искрено
се

надам да ће ово бити почетак твоје успешне каријере, убеђен сам да јесте и надам се да ћеш се
увек сећати својих корена од којих потичеш.", рекао
је Рвовић.
Уз обећање да ће дати све од себе да Прибојце још више учини поносним, Марко Гудурић се
захвалио општини Прибој, председнику Општине
и његовим сарадницима, свом клубу и свим грађанима који су га бодрили у најбитнијим тренуцима
за њега. "Поносан сам што сам из Прибоја", рекао је
најбољи играч Европског првенства у кошарци за
играче до 20 година, Марко Гудурић.
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43.Лимске вечери поезије

На конкурс 43. Лимских вечери поезије, ове године
пристигло је 62 циклуса од по пет песама из 26
градова Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине.
Лимске вечери поезије, 43. по реду ове године одржале су се од 9. до 11. децембра у Прибоју.

Жири у саставу: др проф Јасмина Ахметагић, председник жирија, чланови др проф. Светлана Калезић-Радоњић и Бојана Стојановић-Росић,
одабрао је пет најбољих циклуса за завршно вече
манифестације. Након разрешења шифри финалисти манифестације били су Ана Бабић из Крушевца,
Марко Јовић из Београда, Адријана Пуача из Бео-

града, Лазар Биорац из Чачка и Јана Петровић из
Београда.
Овогодишња победница је Јана Петровић из
Филолошке гимназије из Београда.
Првог дана манифестације, 9. децембра
прибојској песничкој публици представила се Маја
Димитров са својом првом збирком песама "Знам
те ја". Следећег дана, своју збирку "Мирис земље"
је представила прошлогодишња победница Радмила Петровић.
На финалној вечери гостовали су Влада и
Бајка и Прибојка која се такмичи у Пинковим звездицама, Ксенија Станковић.

8. Међународна дечја уметничка радионица
"Јагарт 2015"
Завичајни музеј из Прибоја осму годину заредом
под покровитељством Општине Прибој организовао је Међународну дечју уметничку радионицу
"Јагарт".

Сада већ традиционална радионица, сваке године окупља двадесетак и
више малишана из Прибоја
и других градова Србије, али
и иностранства, који раде са
познатим академским сликарима на усавршавању
својих талената. Ове године
радионицу је похађало 23
деце, од којих су били једно
из Београда и двоје из Уба,
док су остала деца из Прибоја. Радионица је трајала од
10. до 16. августа, сваким
даном од 10-15 часова у про-

сторијама Завичајног музеја у Прибоју, а са децом
је ове године радио Александар Тодоровић, сликар
конзерватор из Ариља. Своје уметничке потенцијале деца су ове године показала прављењем посуда од глине.
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Прибој у ритму Европе - Потписан Уговор о
укључивању деце Прибоја у пројекат
"Србија у ритму Европе"

Општина Прибој ће следећег пролећа бити једна
од 20 општина чија деца ће учествовати у манифестацији "Србија у ритму Европе".
Тим поводом у Прибоју је августа месеца потписан уговор између представника ове манифестације и Општине Прибој, којим се обезбеђује
подршка локалне самоуправе у спровођењу манифестације, коју подржава 20 амбасада из земаља
Европске Уније.
Престижна манифестација ревијално-такмичарског карактера једна је од најпознатијих ове
врсте са милионским аудиторијумом. Манифестација обухвата такмичење деце основношколског и
средњошколског узраста у соло певању, плесању и
другим дисциплинама. Прибој се ове године прикључио другим градовима и општинама, првенствено због интереса деце, али и могућности за
остварењем привредних интереса, кроз ктиторство једне од амбасада.
Како је рекао Давид Макевић, пројектни директор манифестације, у Прибој су дошли са иницијативом која је проистекла из препоруке, са
циљем за откривањем нових талената. Организација манифестације
ће обебедити бесплатну обуку за
25 деце из Прибоја, која ће се такмичити у две секције, модеран плес
и соло певање. У наредном периоду
биће одржане аудиције у основним
и средњим школама, када ће се
одабрати деца која ће представљати општину Прибој. Осим откривања младих талената, њихове
едукације и конекције са децом из
других градова, учешће у манифестацији носи и једну другу димен-

зију, а то је привлачење инвестиција кроз ктиторство једне од амбасада Европске Уније.
Председник општине Прибој Лазар Рвовић,
истакао је да је Прибоју интерес деце испред свих
осталих интереса и да су деца на првом месту.
"Имаћемо прилику да промовишемо град,
учествујемо у добром пројекту, свакако имаћемо
вишеструку корист. Захваљујем се тиму манифестације што су нас препознали као свог партнера",
рекао је Рвовић.
Одабрана деца која буду представљала општину, представиће се на страном језику, а препорука је да то буде на језику амбасаде која буде
одабрана да буде ктитор општини. У директном телевизијском преносу, општина Прибој ће имати
урађену видео промоцију за милионски аудиторијум. Победник на манифестацији се одређује
путем СМС гласања и гласова жирија, а 50% средстава од смс порука се упућују победничком граду.
На финалној манифестацији очекује се велики број
представника амбасадора и представника Европске Уније.
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Обновљен кошаркашки терен
у Прибојској Бањи

Након завршетка асфалтирања кошаркашког игралишта у Прибојској Бањи, које је годинама уназад било девастирано и самим тим неадекватно
својој намени али и небезбедно за децу, спортисте
и рекреативце, крајем августа месеца постављени су и кошеви које је донирала компанија Моцарт у оквиру своје акције "Сто терена за једну
игру".

Игралиште је од компаније добило делимичну обнову у виду донације кошева, коју су
својим ангажманом на друштвеним мрежама обезбедили мештани Бање, након чега је упућена молба

руководству општине за асфалтирање терена.
Вредност ових радова је око 1.200.000 динара, а
након постављања кошева игралиште је потпуно
обновљено и спремно за прве мечеве. Акција "Сто
терена за једну игру" имала је за циљ обнову кошаркашких терена широм Србије и враћање спортског духа у земљу шампиона.
Обнова кошаркашког терена у Прибојској
Бањи још један је сјајан пример грађанског активизма са циљем остварења општих циљева и добре
сарадње грађана и локалне самоуправе, на корист
оних којима један овакав терен највише треба,
најмлађима, спортистима и рекреативцима.

Дом здравља отворио "Кабинет
за промоцију здравља"

Захваљујући донацији Црвеног крста Прибој у
вредности од 100.000,00 динара, опремљен је кабинет за промоцију здравља.
Опремање кабинета је наставак
изузетно добре сарадње Дома здравља
и Црвеног крста који су и у претходном
периоду организовали и спровели
многобројне акције које су наишле на
значајно интересовање суграђана.
Дом здравља Прибој у оквиру
обављања своје делатности ставља акценат на промоцију здравља и унапређење здравих стилова живота, ради
побољшања здравствене заштите и повећања здравствене просвећености
становништва, као и на континуирану
медицинску едукацију запослених.
Опремањем овог кабинета унапређени су услови за наставак помену-

тих активности са партнерима из локалне заједнице, за шта велику захвалност Дом здравља дугује
Црвеном крсту из Прибоја.
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Предузетници потписали уговоре са
Општином и Фондом за развој

Крајем августа месеца обављено је свечано потписивање уговора са преосталим предузетницима
који су на Конкурсу Фонда за развој општине Прибој добили бесповратна средства за отварање
нових радних места и средства за куповину нове
опреме.
Уговоре са Фондом и Општином Прибој потписали су предузетници од 33. до 60. броја на ранг
листи, која је објављена након завршетка Конкурса.
У име општине Прибој уговоре са предузетницима
потписао је председник општине Прибој Лазар
Рвовић, који је рекао да се потписивањем ових уговора завршава овај конкурс, али да ће средстава за
подстицај предузетништва увек бити, тако да се до
краја ове године
може
очекивати
још један позив.
"Сада је велика
ствар
сачувати
радно место, а не
само
створити
услове за отварање
новог, и зато вам
честитам и у име
грађана Прибоја јер
ви сте на крају, ти
који пуните општински буџет.",
рекао је он.
Рвовић је рекао да
пословни амбијент
колико зависи од
локалне
самоуправе зависи и од
предузетника, а локална самоуправа
ће се трудити да
што више олакша

рад истих, што је и учинила дајући порезе и таксе
који су међу најмањима у Србији. Он се предузетницима и захвалио на свему ономе што чине да ситуација у Прибоју буде боља и позвао их да
учествују и у будућим позивима како би добили општинска средства.
Општина Прибој донела је одлуку о ангажовању 9.000.000,00 динара на име расподеле новчаних средстава за инвестиције и набавке основних
средстава - развоја предузетништва вишег нивоа
запошљавања и самозапошљавања, за ову буџетску
годину. На тај начин, у 2015. години отворило се 96
нових радних места кроз овај вид помоћи и подстицаја локалним предузетницима.
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Осми Међународни лимски биатлон
Прибој - Рудо (Сетихово) 2015

Међународни лимски биатлон, јединствена туристичка манифестација која сваке године окупља
више стотина учесника из Србије, Бих и Црне Горе
ове године била је организована традиционално
треће седмице августа, у суботу 15. августа 2015.

У оквиру осмог по реду рафтинга, био је организован спуст за преко 300 учесника регате низ
реку Лим у дужини од 33 km и рекреативни бициклистички караван на истој деоници. Поред опреме,
организатори су обезбедили превоз и оброк за
учеснике биатлона.

Неверне бебе на Лим фесту 2015.

У сусрет осмом по реду Међународном лимском
биатлону 2015, и ове године одржан је "Лим фест",
иначе осми по реду.
Рок фестивал који сваки године претходи
спусту низ Лим, намењен је млађој популацији, љубитељима ове врсте музике, али и бољој афирмацији
и
промоцији неафирмисаних
бендова.
У
четвртак 13. августа од 21 час, на
платоу између
школа у Новом
Прибоју свирао
је ужички бенд
"Исток" ("Eastock"), прибојски
бендови "Хелм"
и "Волтера", а
наступ је имао и
ди-џеј Атила.
У петак
14. августа, финалне вечери
Лим феста, од
21 час при-

бојској публици представио се реномирани рок
бенд "Неверне бебе", који је окупио преко хиљаду
људи из Прибоја и суседних општина. Након Неверних беба за атмосверу се побринуо ди-џеј Марко
Божовић. Улаз за оба дана Лим феста као и увек је
бесплатан.
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Одржани "Илиндански дани 2015"

У организацији Туристичке организације Прибој а у
сарадњи са Епархијом Милешевском, ове године
2.августа одржани су традиционални "Илиндански дани".
Ове године, манифестација је била ревијалног карактера и одржана је у порти манастира
Св.Никола на Бањи, а као и увек неговао се дух традиције и културе ових простора.
Своје наступе забележили су црквено градски хор "Свети Кнез Лазар" из Прибоја, рецитаторка Тијана Спајић, најмлађи чувари народне
традиције са ових простора Страхиња и Сара

Цвијетић, али и чланица певачке групе Биљане
Крстић "Бистрик" млада Теодора Жарковић. Није
изостављена традиционална здравица Богосава
Станковића, а Илинданске дане ове године затворили су народни гуслари Исак Симићевић и Иван
Булић.
Традиционално саборовање и ове године
употпуњено је Илинданским данима који као манифестација служе да наставе оно што траје вековима, сачувају традицију и дух народа овог
поднебља.
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Округли сто на тему родног буџетирања као
нове праксе у локалним самоуправама

У Прибоју је у среду 17. септембра 2015. године одржан округли сто на тему родног буџетирања као
нове праксе у локалним самоуправама. Округли
сто био је у организацији Одбора за равноправност полова СО Прибој, уз подршку Агенције Уједињених нација за родну равноправност и
оснаживање жена (UN WOMEN), а у чијем програму учествују општине Прибој, Пријепоље и
Нова Варош.
Округлом столу осим чланова Одбора за
равноправност полова СО Прибој и општина из
окружења, присуствовале су одборнице СО Прибој,
представници локалне самоуправе, чланови невладиних организација и представници европских
фондова. Предавање на тему родног буџетирања

као нове праксе, одржале су Александра Владисављевић, самостална консултанткиња и Милана Рикановић из Агенције Уједињених нација за родну
равноправност и оснаживање жена.
Један од највећих проблема примене родног
буџетирања у пракси је то што су грађани веома
мало информисани о буџетском процесу у целини,
о томе како настаје буџет и на који начин они могу
да утичу на расподелу средстава у буџету.
Родно одговорно буџетирање омогућава одговор на питање да ли жене и мушкарци у једној
локалној заједници имају једнак приступ ресурсима, да ли једнако учествују у одлучивању и да ли
имају једнаке користи од употребе ресурса.

Олимпијско дружење са Војвођанском банком

Војвођанска банка и Олимпијски комитет Србије
(ОКС) организовали су 17. септембра 2015. године
у центру Прибоја, у Немањиној улици, едукативноспортску манифестацију “Олимпијско дружње са
Војвођанском банком”, на којој су учествовала
деца од четвртог до шестог разреда основних
школа, уз присуство бројних званица и грађана.
У едукативним радионицама, интересантним спортским надметањима и уз ритмове музике,
дружило се и такмичило више од 100 малишана.
Поред такмичења, за основце је организован и едукативни квиз путем кога су могли да провере и тестирају своја знања о Олимпијским играма.
Награду је освојила ОШ „Вук Караџић“ из
Прибоја, којој Војвођанска банка пружа јединствену могућност да у финалном рангирању уз победничке школе из Чачка, Обреновца, Лознице и
Пожеге, освоји награду у вредности од 100.000 динара за опремање школе спортским реквизитима.

Председник Спортског савеза Прибоја Миломир
Филиповић захвалио се свим основним школама
које су учествовале на манифестацији и истакао да
је Олимпијско дружење веома значајан пројекат
Војвођанске банке и ОКС, како за Прибој тако и за
младе људе.
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Нова помоћ ХФ “Стара Рашка” воћарима

На састанку Извршног одбора Хуманитарне организације "Стара Рашка", који је одржан 16. септембра у Прибоју, договорене су нове, заједничке
активности око наставка пројекта „Помоћ воћарима у Рашкој области“.

Ради се о пројекту у оквиру којег ова организација обезбеђује за прибојске воћаре 1.500 садница разног воћа за јесењу садњу. Председник
општине Прибој је обећао да помоћ локалне самоуправе овом пројекту неће изостати, како би се
створила добра основа за пролећне активности

воћара, који би се оснажили да у следећој години
постану битан чинилац у пољопривредној производњи овог краја, што би касније створило
услове и за јачање прерађивачке индустрије воћа.
На састанку је менаџер организације упознао представнике локалне самоуправе и са активностима
ХО на скупљању и предстојећој дистрибуцији, прехрамбених производа, брашна, шећера, уља и других неопходних производа за рад ђачких кухиња у
Прибоју као и предшколске установе Невен.

Подела садница воћа у организацији
ХФ "Стара Рашка"

У суботу 7. новембра је извршена јесења подела
2.500 садница разних сорти воћа, у организацији
Хуманитарне фондације "Стара Рашка", која је наставак Пројекта „Помоћ воћарима у Рашкој области“, у оквиру којег је у току пролећа, воћарима
Прибоја подељено 6.000 садница.
Обраћајући се воћарима, председник ХФ
"Стара Рашка" Војин Вучићевић, истакао је да се ова
активност може описати једном реченицом „Обећање је испуњено“, односно да је оно што је након
пролећне расподеле био захтев покојног председника подружнице Прибој Љубише Шћеповића, да
се Прибојцима обезбеди још садница за јесењу
садњу, и реализовано.
Вучићевић се захвалио на помоћи предсенику Општине Лазару Рвовићу и његовим сарадницима, који су подржали овај пројекат знатним
средствима и тако допринели да се од планираних
1000 садница, број увећа на 2.500, што са пролећним садницама чини озбиљну помоћ и подстрек за
воћарство Прибоја, које је обогаћено са 8.500 садница разног воћа само у овој години. Саднице
врхунског квалитета које су као и раније обезбе-

ђене из расадника „МИНД“ из Чачка, власништво
реномираног експерта, професора Митровића, гарант су доброг квалитета и уз стручне савете и предавања које је професор Митровић одржао недавно
у Прибоју, престављају огроман потенцијал за озбиљан развој прибојског воћарства.
Председник ХФ "Стара Рашка" најавио је наставак своје хуманитарне мисије у Прибоју, кроз
донацију хране и намирница за школе, вртиће и
установе и организације које помажу особама са
посебним потребама.
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Општине јужне и југоисточне Србије на путу
да постану транспарентније и ефикасније

Недовољно развијене 34 локалне самоуправе на
југоистоку и југозападу потписале су 10. новембра
са развојним програмом Европски ПРОГРЕС који
финансирају Влада Швајцарске и Европска Унија,
Меморандум о разумевању о активностима у
области доброг управљања. Меморандум је у име
Општине Прибој потписао председник Општине
Лазар Рвовић.
Овај документ даје оквир за увођење принципа и пракси доброг управљања које треба да допринесу
повећаној
одговорности,
транспарентности, ефикасности и отворености локалних самоуправа. Потписивањем Меморандума
чини се први корак ка успостављању одрживих ка-

пацитета у општинама за рад у овој области.
„Европска унија и Влада Швајцарске кроз
Европски ПРОГРЕС настоје да спровођење принципа доброг управљања постане пракса у свакодневном раду и функционисању локалних
самоуправа. Ово се неће десити преко ноћи али потписивањем Меморандума о разумевању, општине
учеснице програма су показале вољу и заинтересованост за процес што је први корак на путу ка унапређењу економског и друштвеног развоја. На
овом путу наш програм ће им пружити пуну подршку,“ рекао је Греам Тиндал, менаџер развојног
програма Европски ПРОГРЕС.

Састанак италијанског "Росинија" и Комапатекса са представницима општине Прибој

Текстилна индустрија у Србији некада је запошљавала преко 250 хиљада радника. Гардероба шивена
у Србији носила се широм света. Ништа мање
слична ситуација била је некада и у Прибоју, чији су
грађани добро живели као запослени у текстилној
индустрији.
На састанку са председником општине Прибој Лазаром Рвовићем и његовим помоћником за
локални и економски развој Крстом Јањушевићем,
изнети су неки од главних проблема са којима се
суочава текстилна индустрија у Прибоју у приватном сектору, за чије решавање је свакако потребна
помоћ локалне самоуправе.
Према речима Момира Спајића из фирме
Компатекс потребе за послом постоје, али услед застарелости опреме смањена је и продуктивност.
Према његовој оцени, да није било економске
кризе, Прибој би био центар текстилне индустрије
у Србији.

Представници фирме Росини из Италије,
Компатекса из Прибоја и локалне самоуправе у
Прибоју договорили су да ће заједничким снагама
и ресурсима покренути и оживети текстилну индустрију у Прибоју.
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Завршени Дани Данила Лазовића

Трећи по реду фестивал "Дани Данила Лазовића"
завршен је 7.новембра у Прибоју, а победник манифестације је студент Факултета драмских уметности у Београду Страхиња Блажић.

У оквиру такмичарске вечери представило
се 11 студената глуме из Македоније, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Србије, а најбољем је додељена "Повеља Данила Лазовића" и 1.000 евра у
динарској противвредности која је обезбеђена под
покровитељством председника Општине.
Тродневни фестивал почео је изложбом новинских чланака посвећених каријери Данила Лазовића, а публика је била у прилици да погледа и
представу "Заслужени одмор" Аматерске позоришне сцене, као и изложбу "Чувари Подриња"
аутора Драгише Милосављевића.

Приређен је и програм "Данилу у част" у
коме су учетвовали глумци Београдског драмског
позоришта Весна Чипчић, Слободан Нинковић,
Марко Живић, Љубинка Кларић, Милан Чучиловић,
домаћин фестивала Михаило Лаптошевић. Домаћин програма "Данилу у част" био глумац Миодраг
Крстовић.
Публици су се у оквиру завршне вечери
представили уметница Светлана Стевић, Иван Босиљчић и победница другог Интернет конкурса у
говорењу поезије Милица Ожеговић. Стручни жири
у такмичарском делу вечери чинили су професор
Факултета драмских уметности Радован Кнежевић
(председник), глумац Иван Босиљчић, директор
Београдског драмског позоришта Слободан Ћустић, глумица и прошлогодишња победница Милица Јанкетић и Јелена Лазовић, која је већ трећу
годину члан жирија у име породице Лазовић.

"Заслужени одмор" - нова представа АПС

Позоришни аматеризам испуњен ентузијазмом,
какав се ретко виђа на даскама које живот значе,
а још ређе након дугогодишње паузе која је прекинута маестралном "Чаршијом", поново је уродио
плодом.
Нова представа рађена је под покровитељством Општине Прибој а премијера је одржана у
препуној сали прибојског Дома културе 28.септембра.
Улоге тумаче: Зејна Алић као Драгица; Саша
Бјелић као Марко; Драгана Видаковић као Анђелија; Мирко Тошић као Тони; Ибрахим Ћата Хасанагић као Ђурађ; Милица Ожеговић као Сабрина;
Озрен Словић као Велибор; Владана Моићевић као
Биљана и Ева Видаковић и Злата Кашић као Маја.
За сценографију је задужен Ибрахим Ћата
Хасанагић, костиме Слободанка Клачар, дизајн
светла Џемаил Леђеновић, инспицијент Биљана
Павловић, дизајн звука Хасан Чичић, монтажа тона

и глас спикера Горан Рековић, графички дизајн Санида Алимановић.
Представа је гостовала и у суседном
Пријепољу, у оквиру Ноћи позоришта.
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Општина Прибој субвенционише кредите за
пољопривреднике

Општина Прибој закључила је са Банком Интеза
уговор о субвенционисању каматних стопа за
одобрене кредите пољопривредницима са територије општине Прибој. Општина ће пољопривредним произвођачима субвенционисати редовну
камату по пласираним кредитима у укупном износу од 2 милиона динара.
Кредити ће се одобравати у износу од 50 до
150.000 динара, регистрованим пољопривредним
газдинствима са територије општине Прибој, која
испуњавају услове кредитне способности и која
имају најмање годину дана активног статуса.

Субвенционисање ће бити спроведено конкурисањем пољопривредних газдинстава код Банке Интеза, у чијој отплати ће учествовати враћањем
главнице. Рок отплате кредита је 12 месеци а грејс
период је 6 месеци.
Кредити се одобравају за пољопривредна газдинства са активним статусом а која испуњавају услове
кредитне способности по актима пословне политике Банке Интеза а за улагање у обртна средства.
Средства за субвенционисање камате су опредељена из буџета општине Прибој намењена подстицају развоја пољоприведе.

Споразум НСЗ и локалних самоуправа
за активно тражење посла

БЕОГРАД, 7.12.2015. - Представници Националне
службе за запошљавање и 85 локалних самоуправа
у Србији потписали су у понедељак споразуме о
отварању 40 нових клубова за тражење посла, 10
центара за информисање и професионално саветовање и 80 самоуслужних радних станица који
ће у наредном периоду бити успостављени уз финансијску помоћ ЕУ.

Реч је о пројекту "ЕУ помоћ теже запошљивим групама" који помаже незапосленима да унапреде знање и вештине за активно тражење посла
и да на тај начин постану конкурентнији на
тржишту рада, речено је приликом потписивања
споразума.
ЕУ је за тај пројекат издвојила 6, 5 милиона
евра, а НСЗ суфинансира са 3, 6 милиона евра.Додатних 1, 2 милиона ЕУ улаже у техничку помоћ за
тај пројекат.

Потписани уговори за развој
услуга социјалне заштите између
локалних самоуправа
и Министарства

У четвртак 10. децембра у Палати Србија у Београду потписани су
уговори између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и 43 локалне самоуправе према Конкурсу за доделу
средстава за финансирање пројеката за развој услуга социјалне заштите у 2015. години, који је расписало министарство. Потписивању уговора присуствовао је министар за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања, Александар Вулин.
Приоритет конкурса био је развој услуга социјалне заштите
у мање развијеним локалним самоуправама − дневни боравци,
помоћ у кући, становање уз подршку, персонална асистенција, предах услуга за децу и младе са сметњама у развоју и друге врсте подршке неопходне за активно учешће корисника у друштву.
За реализацију конкурса Министарство за рад је обезбедило
50 милиона динара, а из ових средстава по овом позиву финансираће се пројекат Центра за социјални рад из Прибоја "За мирно
треће доба". Пројекат је укупне вредности 4.556.640,00 динара, од
чега ће министарство издвојити 1.434.800,00 динара.

Одржана 43. скупштина СКГО и завршна конференција програма
"EU Exchange 4"

Највеће годишње окупљање градоначелника и председника општина - 43. скупштина Сталне конференције градова и општина
одржано је 9. децембра 2015. године у Београду. Овом скупу који је
истовремено био и завршна конференција програма "EU Exchange
4", присуствовало је више од 500 учесника, високих представника
градова и општина, државних институција, међународних организација, дипломатског кора и др.
Кроз "EU Exchange 4" Европска Унија је поделила више од 4,5
милиона евра грантова општинама за укупно 32 локална пројекта,
чијом реализацијом је значајно унапређен живот грађана - затворене су 82 илегалне депоније, а седам локалних самоуправа и 13.000
домаћинстава је увело примарну селекцију отпада.
У оквиру активности у области социјалних услуга, за 60
одсто је повећан број корисника куће неге, а обезбеђено је запослење за 205 геронтодомаћица и помоћног
особља.
Свих 85 локалних самоуправа које
су обухваћене у спровођењу "EU Exchange
4", добило је захвалницу на учешћу у
овом веома успешном програму, а међу
њима је и општина
Прибој.

Општина Прибој
12. јануар 108, Прибој
телефон: 033/2452-341
www.priboj.rs
ПИБ: 101207254
матични број: 07158289
рачун буџета општине: 840-59640-76
Председник општине Прибој
Лазар Рвовић
predsednik@priboj.rs
033/2445-648, 033/2445-698
Заменик председника Општине
Милован Стојкановић
zamenikpredsednika@priboj.rs
033/2445-648
Председник Скупштине општине Прибој
Саша Василић
predsednik.so@priboj.rs
Начелник Општинске управе
Миомир Чавић
nacelnik@priboj.rs
033/2445-442
Помоћник председника Општине
за локални економски развој
Крсто Јањушевић

Одељење за урбанизам, грађевинарство,
комунално-стамбене и имовинско
правне послове
тел: 033/452-341 локал 126
Одељење за друштвене делатности,
финансије и буџет
тел: 033/2452-341 локал 145
Одељење за општу управу и
заједничке послове
тел: 033/2452-341 локал 149
Служба рачуноводства
тел: 033/2452-341 локал 124
Служба за пореску управу
тел: 033/2452-341 локал 137
Служба за скупштинске послове
тел: 033/2452-341 локал 104
Матичарска служба
033/2452-341 локал 131, 141
Општински услужни центар
тел: 033/2452-341 локал 110

КОРИСНИ ТЕЛЕФОНИ (033)
Хитна Помоћ: 2451-124
Полиција: 2445-688
Ватрогасци: 451-123
Дом Здравља: 2451-587
Амбуланта Насеље: 452-630
Школски Диспанзер: 452-577
Фап Стан: 454-863, грејање 453-688
ЈКП Услуга: 452-881
Електродистрибуција: 445-641
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