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САДРЖАЈ:

Помоћ у изградњи сеоских водоводаСредства намењена подстицају пољопривреди оп-штина Прибој ове године је преусмерила на ревитализацијусеоских водовода, као својеврсну врсту помоћи житељимасела на територији општине Прибој. Општинско веће општинеПрибој оформило је комисију на чијем челу је био Драго Дроб-њаковић, члан Већа задужен за месне заједнице. Посао коми-сије био је да изврши расподелу и контролисање испорукецрева, а након увида и премера ископаног канала на терену.Захтеви за помоћ за изградњу сеоских водовода одобрени сусвим грађанима који су ископали канал. Дужина црева је од-ређивана према дужини ископаног канала, а укупно је поде-љено 51 км црева.
Десет стипендија за

талентоване студентеОпштина Прибој, за школску 2014/15 годину, доделилаје десет стипендија за талентоване студенте. Стипендија за та-лентоване студенте додељује се без обавезе враћања, испла-ћује се у 10 једнаких месечних рата, у месечном износу од12.000,00 РСД. За школску 2014/2015. годину, право на оп-штинску стипендију осварило је десет талентованих студе-ната, са просечном оценом изнад 9, са територије општинеПрибој. Председник Општине потписаће уговоре са лицимакоја су остварила право на стипендију за школску 2014/2015.годину, под условом да иста права нису остварили из буџетаРепублике Србије. 

02- Помоћ у изградњи сеоских водовода;Десет стипендија за талентоване студенте;Празничне акције библиотеке03 - Дрвна биомаса као енергент будућно-сти;04 - Горан Деспић добио признање "За-служни грађанин општине Прибој"05 - Успешна туристичка сезона у При-бојској бањи06 - Договорена изградња нове трафоста-нице у Прибоју07 - Дом здравља Прибој добио санитетсковозило; Симо Татовић донатор Домаздравља Прибој08 - Андроид апликација општине Прибој;Град Београд донирао ЈКП "Услуга" ауто09 - Званично отворен тениски терен10 - Прибој домаћин иницијалног састанкау вези са плутајућим отпадом11 - Државни секретар Предраг Перуничић 12 - Састанак за формирање Женске одбор-ничке мреже у Прибоју13 - Реновирана фискултурна сала ; Асфалту Грачаници и Речици14 - Асфалтирано школско двориште ОШ"Бранко Радичевић"; Асфалтирани путеви уМановића пољу и Хер Голешима15 - Спортска дворана ове зиме са квалитет-ним грејањем; Уручена опрема и реквизитишколама16 - Завршени радови на наставку обало-утврде у Старом Прибоју; Радови на рекон-струкцији водоводне мреже у СтаромПрибоју17 - 96 нових радних места у 2015. години;Програм модернизације школа  18 - Дирекција за изградњу Прибоја19 - Испуњени услови за полагање возачкогиспита у Прибоју20 - "Офанзивни Горњодрински фронт"21 - Одржан округли сто- Националне стра-тегије за младе за период од 2015-2025. го-дине22 - КЛЕР - Излет "Ми бринемо о старима"23 - Одржане 42. Лимске вечери поезије24 - Фестивал "Дани Данила Лазовића"25 - "Чаршија" заблистала26 - Фестивал науке 2014.27 - Година дана рада Омладинског центра28 - Прибој добио План капиталних инве-стиција за период 2015-2019. године29 - Одржани "Илиндански дани 2014"30 - Седми Међународни лимски биатлон31 - Програм јавних радова 2014.; Поклон зађаке првакеИздавач: ОПШТИНА ПРИБОЈ,
12. јануара 108, Прибој, СрбијаЗа издавача: Председник општине
Лазар РвовићУредник садржаја: Сања МановићТехнички уредник: Марко ЈањушевићТираж: 1000 примерака

02 Поштовани суграђани, на крају 2014. године издајемо четврти по реду Билтен оп-штине Прибој, чиме настављамо отворену, непосредну комуника-цију са вама. Осим испуњавања своје законске обавезе, да свој радпрезентујемо вама, транспарентно и благовремено, потрудили смосе да у протеклом полугођу учинимо што је било највише могуће забољи живот грађана. Водило се рачуна о најмлађима, ученицима,пољопривредницима. Неговало се знање, улагало се у спорт и на-грађивани су најбољи. Дата је подршка приватном сектору крозобезбеђивање средстава за отварање 96 нових радних места. У овомБилтену презентовали смо вам неке од најважнијих капиталних ин-вестиција у будућности, неке од најбитнијих одлука које смо донелии важне проблеме које смо решили. Позвани сте да дате сугестије ипредлоге за бржи развој наше локалне заједнице. 
Желимо вам срећну и успешну Нову 2015. годину! 

Празничне акције Градске библио-
теке ПрибојГрадска библиотека у својим просторијама организујепродајну изложбу издавачке куће Лагуна у периоду од18.12.2014 до 20.01.2015. године. На постојеће цене обезбеђенје попуст од 20%, а куповином бар једне књиге постајете чланЛагуниног клуба читалаца. Такође, у сусрет новогодишњимпразницима, Градска библиотека Прибој даје попуст на го-дишњу чланарину у периоду од 16. до 31. децембра 2014. го-дине. Чланарина са попустом износи 250 динара за свекатегорије корисника.



Дрвна биомаса као енергент будућности
Председник Oпштине и председник Скупштине

општине Прибој, Лазар Рвовић и Саша Васи-
лић, заједно са представницима ЈП „Топлана –

Прибој“, директором Душаном Радовићем и Зо-
раном Ратковићем, посетили су 27. и 28. но-

вембра општину Градишка и топлану на
дрвну биомасу у овој општини. Разлог за ову

посету је упознавање са искуствима општине
Градишка у вези са преласком на грејање на

дрвну биомасу и избацивањем мазута као ску-
пог енергента.Представници ИЕЕ Топлана Градишка,која послује на основу Јавно приватног парт-нерства између општине Градишка и пред-узећа ИЕЕ Бања Лука, представили суделегацији општине Прибој постројење на еко-лошко чисто и обновљиво гориво које је про-извод домаћег инжењеринга и сарадњепредузећа из Републике Српске и Србије. То-плана капацитета 9 МW греје 24 сата дневноповршину која је за око 20% већа од површинекоју греје топлана у Прибоју. На састанку кодначелника општине Градишка, г-дина Зорана

Латиновића, г-дин Латиновић је указао на по-зитивна искуства општине Градишка у финан-сијском и еколошком смислу и посебно указаона задовољство грађана општине Градишкауслугом даљинског грејања које је доступнограђанима 24 сата дневно од 15. октобра до 15.априла, а напомињу да су прошлу грејну сезонупо први пут завршили 6 . маја.Општина Прибој има намеру да на сли-чан начин реши проблем нерентабилног по-словања топлане у Прибоју и да као општинапостане енергетски независна од набавке фо-силних горива, јер ће се еколошки чист и об-новљив енергент набављати са подручја нашеи суседних општина. Процењена уштеда за на-бавку енергента преласком на овај вид грејањаје око 500.000 ЕУР годишње, што даје економ-ску оправданост за набавку новог постројењаи прелазак на овај вид грејања. Уколико би сеовај пројекат реализовао до јесени 2015. го-дине, општина Прибој би била прва општина уСрбији која је прешла на даљинско грејање надрвну биомасу.
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Горан Деспић добио признање "Заслужни
грађанин општине Прибој"Горан Деспић, ктитор и обновитељ цркве Све-тог Илије у Прибојској бањи, заслужан је и зареконструкцију базена на бањским изворимаизнад манастира, која је урађена по највишимсветским стандардима и у веома краткомроку.Реконструкција је рађена у договору саЕпархијом Милешевском, која је реконструи-сане базене ставила већ на коришћење жите-љима Бање, грађанима Прибоја и свима којидођу у Прибојску бању.

Признање за изузетне заслуге у развојуПрибојске бање "Заслужни грађанин општинеПрибој", Горану Деспићу уручио је председникопштине Прибој Лазар Рвовић. Преузимајућипризнање, Горан Деспић је истакао задовољ-ство због решеног имовинско-правног статусаБање, за шта је заслуге приписао првом човекуопштине Лазару Рвовићу, истичући да су ре-шени имовинско-правни односи били пред-услов за ову велику инвестицију.
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Успешна туристичка сезона у
Прибојској бањи

Захваљујући договору који су постигли оп-
штина Прибој и Милешевска епархија, тури-

стичка сезона коју је водила Туристичка
организација у Прибојској бањи, успешно је

окончана са бројем од око 1500 гостију. Сезона је била успешна захваљујућиновом руху у коме је овог лета осванула При-бојска бања, а све захваљујући нашем суграђа-нину Горану Деспићу, који је својим

инвестирањем у Прибојску бању, ово термалноизвориште и лечилиште учинио једним однајлепших у Србији. Потпуно реконструисанибазени, са једним базеном и сауном у старојбањи и три базена у новој бањи, учинили суПрибојску бању овог лета посећенијом алипримамљивијом за госте са стране. Такође, овегодине уредно су вршени лекарски прегледикао и медицински надзор свих гостију и посе-тилаца. 



Договорена изградња нове трафостанице у
Прибоју вредности 400 милиона динара

Једна од највећих инвестиција ЕПС-а у Србији,
вредна 400 милиона динара догодиће се управо
у Прибоју, договорено је на састанку руковод-

ства локалне самоуправе и челних људи ЕПС-а,
који је био организован крајем октобра. Инве-
стиција којом се решавају дугогодишњи про-

блеми лоших напонских прилика, предвиђа
изградњу нове трафостанице ТС 110/35/10

KV, снаге 2х31,5 MVA, која је иначе предвиђена у
Плану развоја енергетике за период 2015-
2025. године, а која ће се градити на ката-

старској парцели 950/2 која је у власништву
општине Прибој (део Калуђерског поља).На састанку код председника општинеЛазара Рвовића, присуствовали су Срђан Ђуро-вић директор привредног друштва "Електро-србија" Краљево, његов заменик МилеМилошевић, Владимир Добанчић директорогранка Електродиструбуције Ужице, ГоранЛучић директор погона ЕлектродиструбуцијеПрибој.Oпштина Прибој je куповином дела Ка-луђерског поља од Милешевске епархије, по-стала власник локације на којој ће битиизграђена трафостаница велике вредности.Обзиром на чињеницу да већ постоји изграђендалековод од хидроелектране Потпећ до пла-ниране локације будуће трафостанице, али ито да се Прибој напаја острвски и да других ре-зервних далековода у случају квара нема (чакни у суседним општинама), на овај начин се ду-горочно решавају лоше напонске прилике у оп-штини Прибој. Пошто идејни пројекат постоји,након решавања имовинско-правних односа,

изградња трафостанице планирана је да почнеу 2015. години, а завршетак радова планиранје 2018. године. Парцела на којој је планирана градња,биће предмет компензације између ЕПС-а и ло-калне самоуправе, која је и власник исте за до-садашње дугове за утрошену електричнуенергију дела буџетских корисника, ЈП "Дирек-ција за изградњу Прибоја", ЈКП "Услуга" и Оп-штинске управе - Одељења за урбанизам. Председник општине Прибој Лазар Рвовић јеизнео план брзог и ефикасног модела решењаимовинско правних односа и план за оства-рење свих предуслова да ова велика инвести-ција крене са реализацијом у 2015. години
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Симо Татовић донирао санитетско возило и
ултразвучни апарат Дому здравља

Наш суграђанин Симо Татовић, донирао је
Дому здравља Прибој санитетско возило и
ултразвучни апарат. Санитетско возило је
опремљено свим неопходним апаратима и

уређајима које један санитет треба да има.Свечана примопредаја је извршена уприсуству помоћника председника општинеПрибој Крста Јањушевића, директора Домаздравља Александра Раковића и његовог заме-ника Владимира Милинковића. Том приликом,Симу Татовићу је уручена захвалница од Домаздравља, приликом чега се истакао значај оведонације за унапређење квалитета здравстве-них услуга у општини Прибој.
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Дом здравља Прибој добио
санитетско возило

Министар здравља Златибор Лончар уручио
је крајем октобра кључеве 30 возила за хитну
медицинску помоћ директорима Градског за-
вода за хитну медицинску помоћ Града Бео-

града и домова здравља из 20 градова у Србији,
а вредност донације је више од 1,5 милиона

евраПримопредаји возила за Дом здрављаиз Прибоја присуствовао је директор др Алек-сандар Раковић. Према речима ресорног мини-стра, почетком следеће године очекује се још

30 возила која ће бити доступна српскомздравству, што ће како он оцењује, бити ве-лики помак за унапређење здравствене услуге.За донирана возила ће бити оформљена по-себна комисија која ће пратити одржавање исервисирање возила.Возила су обезбеђена захваљујућипројекту Министарства здравља "Пружањеунапређених услуга на локалном нивоу" -ДИЛС, који се финансира уз подршку Светскебанке под чијим је правилима.



Андроид апликација општине Прибој
Од сада, осим на званичној интернет стра-

ници општине Прибој, актуелности и инфор-
мације можете пратити на андроид

платформи.Апликацију су израдили запослени уКанцеларији за локални економски развој,који иначе и праве и ажурирају садржај, а у по-стојећој пилот апликацији за сада можете пра-тити актуелне вести. Захваљујући учешћу наКампу социјалних иновација који је организо-ван у оквиру пројекта “Унапређење људске си-гурности у југозападној Србији”, ПрограмаУједињених нација за развој (УНДП), ускоро ћесе у Гугловом плеј маркету пронаћи и унапре-ђена андроид верзија. Осим праћења акту-елних садржаја, апликација ће бити намењенапобољшању рада Система 48 сати општинеПрибој, посредством које ће грађани уз адеква-

тан текст, као пријаву неког комуналног про-блема исти моћи и документовати са својих па-метних телефона аплоудовањем фотографије.За израду и промоцију ове апликације, оп-штина Прибој на основу идеје Канцеларије залер добила је 3.900,00 евра у динарској проти-вредности.
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Град Београд донирао ЈКП "Услуга" аутоГрад Београд донираоје ове године Јавном кому-налном предузећу "Услуга"из Прибоја један од аутомо-била који нису продати најавном надметању за продајуслужбених возила у својиниграда. Кључеви од 170 во-зила која нису продата најавном надметању за продајуслужбених возила у својиниграда, симболично сууручени представницимаустанова и предузећа.
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Званично отворен тениски терен у Прибоју
Нови тениски терен у Прибоју чију је изградњу

финансирала Новак Ђоковић Фондација
свечано је отворен 3. новембра, јавним часом
који су за 50 малишана одржали лиценцирани
тренери за рад са децом до 10 година. Часу те-
ниса, који је симболично означио почетак рада

са децом на овом терену, присуствовали су
ученици из школа “Вук Караџић”, “Бранко Ра-

дичевић” и “Десанка Максимовић”.Укупна вредност ове донације је 25.000евра, а сам терен се простире на површини од668 м2, а како је рекла пројектни менаџер Фон-дације Новака Ђоковића Маја Јовановић, веомамали број пасионираних љубитеља тениса испорта уопште, зна да је у Прибоју одржан првитениски турнир у Србији 1880. године, што јеједан од разлога због чега се Фондација од-лучила за изградњу отвореног тениског те-рена на територији ове општине. Лазар Рвовић, председник ОпштинеПрибој, изразио је посебну захвалност Новаку

Ђоковићу и Фондацији, јер су изградњом те-ниског терена у Прибоју остварили сан при-бојске деце – да после играња наимпровизованим теренима, коначно добијуприлику да заиграју тенис на правом теренуизграђеном по светским стандардима."Новак је овим поклоном омогућио дана овом терену почну да се остварују дечијиснови и можда ће и Прибој једног дана иматисвог Новака, Јанка, Јелену или Ану, којима ћемосе поносити, као што се поносимо и њима, јерна прави и достојанствен начин представљајуСрбију у свету. Општина Прибој ће наставитида улаже у тениску инфраструктуру изград-њом тениске куће, поред новог тениског те-рена, а планирамо и да на новим локацијаманаставимо самостално да градимо нове те-рене.", истакао је Рвовић. Он је том приликом,Фондацији Новака Ђоковића уручио плакету узнак захвалности на поклону грађанима При-боја.



Прибој домаћин иницијалног састанка у
вези са решавањем проблема

плутајућег отпада на реци Дрини
Мапирање дивљих депонија на подручју локал-

них самоуправа и апликације према фондо-
вима који се баве заштитом животне

средине, како би се обезбедила средства за са-
нирање истих, главни су кораци у решавању
проблема плутајућег отпада на реци Дрини.Ово је закључак са састанка представ-ника надзорних министарстава из областиекологије из Србије, Црне Горе и РепубликеСрпске одржаног у Прибоју. Састанку су прису-ствовали министар за просторно уређење, гра-ђевинарство и екологију у Влади РепубликеСрпске Сребренка Голић, али и  представнициминистарстава из Републике Србије и ЦрнеГоре. Поред њих учешће у разговору узели супредседници општина и начелници општинаРудо, Прибој и Пријепоље, Бијело Поље и Бе-

ране. Састанку су присуствовали и директориХЕ Вишеград и Бајина Башта, као и директорФонда за заштиту животне средине РепубликеСрпске. Одлучено је да све три државе уградезаштитне мреже да отпад не би долазио до ХЕВишеград. Као дугорочни план планира се органи-зовање пројеката прекограничне сарадње,којим би се олакшао рад комуналних пред-узећа из све три земље. Након иницијалног са-станка у Прибоју, одржан је још један уВишеграду октобра месеца, на коме је општинаПрибој представила еко портал www.ekolimd-rina.com који је направила у циљу укључивањаграђана у процес решавања овог проблема, алије усаглашен и текст Повеље за чистији Лим иДрину. 
Други састанак (фото)
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Државни секретар Предраг Перуничић
у посети Прибоју

Октобра месеца, општину Прибој посетио је
држави секретар у Министарству омладине и
спорта, задужен за спорт Предраг Перуничић.

На радном састанку са руководством оп-
штине Прибој, сумирани су досадашњи резул-

тати у сарадњи министарства и локалне
самоуправе, док се и разговарало о плановима

за будућност. Они који имају најмање, улажу највишеу спорт, закључак је овог састанка. Само у про-теклих годину дана, општина Прибој, иначеједна од најсиромашнијих општина у Србијиопределила је 22 милиона динара из свог бу-џета за рад спортских клубова. То није био

једини вид подстицаја спорту. Купљена јеспортска дворана, уведено грејање у исту, ре-новирана сала за физичко у Гимназији, а оп-штина је од Фондације Новака Ђоковићадобила и тениске терене, како би и у Прибоју укоме се прво у Србији играо тенис, овај спортпоново заживео. Активним учешћем грађанаПрибој је добио и теретану на отвореном одкомпаније Кока Кола, а тек нас очекују новаулагања у спорт, која ће финансирати локалнасамоуправа, рекао је председник општине При-бој Лазар Рвовић. Када је подршка Министарства спорта иомладине у питању, она неће изостати, обећаоје Перуничић.
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Иницијални састанак за формирање
Женске одборничке мреже у Прибоју

У четвртак, 27. новембра 2014. године у хо-
телу „Лим“ у Прибоју одржан је састанак на

иницијативу Одбора за равноправност полова
Скупштине општине Прибој, са циљем ства-
рања женске одборничке мреже у нашој оп-

штини.Састанку су присуствовали члановиовог одбора, одборнице СО Прибој, гости меха-низама за родну равноправност из Пријепољаи Нове Вароши, представнице женских удру-жења грађана из Прибоја, представници ло-калне власти , чланица Општинског већаМулка Зилџевић и стручни сарадник за по-слове Скупштине општине Прибој, БорисМрдовић. На велико задовољство свих присут-них, на овом састанку биле су присутне и чла-нице Женске парламентарне мреже АидаЋоровић из Новог Пазара и Мирјана Ђоковићиз Чачка. Одбор заравноправност по-лова Скупштине оп-штине Прибој, нијеслучајно заказаоовај састанак у ок-виру обележавања„16 дана женског ак-тивизма“. На овајначин, као и ранијихгодина, одбор, каопре свега савето-давни орган сеукључио у обележа-вање и потстицањеженског активизма.

Своја искуства са одборницама поде-лиле су народне посланице, али и одборницеиз суседних општина. Изнет је јасан став даније битно ко припада којој политичкој опцији,већ да је заједнички рад на женском оснажи-вању проиротет. Рад Женске парламентарнемреже су оценили као успешан и својим при-мерима дали предлог одборницама Скуп-штине општине Прибој и осталим присутним,како да делују и искористе женско јединство иснагу. Своја искуства и предлоге поделиле су ичланице локалне скупштине, као и гошће изПријепоља и Нове Вароши. Из локалне само-управе послата је порука да ће локална власт,пре свега Скупштина општине Прибој и у бу-дућности подржавати рад овог одбора, као и даће подржати иницијативу за умрежавање од-борница локалне скупштине.
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Реновирана фискултурна сала
прибојске Гимназије

Средствима које је определила општина При-
бој, у износу од 2.000.000,00 динара, извршена
је комплетна реконструкција фискултурне
сале у Гимназији. Реконструкцијом су ство-

рени бољи услови за рад са ученицима, али је и
безбедност деце на вишем нивоу. Намера локалне самоуправе у Прибојујесте да и у будућности подржи овакве

пројекте на задовољство ученика и другихшкола али и свих грађана, стварајући бољеуслове за популаризовање спорта у школама,закључак је са првог часа физичког васпитањау реновираној сали прибојске Гимназије, комесу осим ученика и професора присуствовали ипредставници локалне самоуправе.
Асфалт у Грачаници и Речици

У оквиру улагања у путну инфраструктуру
сеоских и приградских насеља, као једног од ви-

дова ревитализације путних праваца, оп-
штина Прибој завршила је асфалтирање дела

пута за Грачаницу, и то једног крака од 350
метара (ширине 3m) и једног крака према Ци-
коти, дужине 455 метара и ширине 3 метра. 

Такође, истовремено завршен је део ас-фалта у приградском насељу Речица, у дужиниод 150 метара, са банкином. Извођач радова јефирма "Путеви Златар", а осим асфалтирањаових путних праваца, у дугорочном плану оп-штине Прибој су и други сеоски путеви, који ћесе асфалтирати предвиђеном динамиком.
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Асфалтирано школско двориште ОШ
"Бранко Радичевић"Школско двориште ОШ "Бранко Радиче-вић" у Старом Прибоју, као једна од ретких по-вршина у овом делу града за игру нашихнајмлађих суграђана, протеклих година била јеу изузетно лошем стању. Руинирана, испуцалогбетона, ова површина била је и потенцијалнаопасност када је безбедан боравак деце у пи-

тању. Асфалтирањем школског дворишта по-вршине 300 m2 смањена је могућност од по-вреда приликом уобичајних школских али иактивности у слободно време најмлађих сугра-ђана. Радове је финансирала општина Прибој,а извођач радова била је Дирекција за из-градњу Прибоја.
Асфалтирани путеви у Мановића пољу

и Хер ГолешимаСептембра месеца ове године, завршеноје асфалтирање пута у Мановића пољу, на део-ници пута до Пресераја.Асфалтирање ове деонице финансиралаје општина Прибој, која је улагање у путну ин-фраструктуру на овој деоници препознала каоглавни капитални ресурс неопходан као једанод видова олакшице финским инвеститорима,

који би након куповине Фабрике аутомобилаПрибој, до Пресераја долазили у потпуноститериторијом Републике Србије, без преласка усуседну државу. Асфалтирање пута дужине 800метара у будућности ће свакако олакшатимноге процедуре. У истом временском периодузавршено је асфалтирање деонице дуге 4 км уХер Голешима, до цркве у Растини.
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Спортска дворана ове зиме са квалитетним
грејањем

Грејање у Спортској дворани у Прибој зва-
нично је почело са радом пробом која је изве-

дена 18. новембра, након чега су се већ за
викенд одиграле прве спортске утакмице.Ове године, проблем лошег грејања удворани коначно је решен адекватним реше-

њем, грејањем на плин, које се показало каонајповољније када су у питању објекти овеврсте. Општина Прибој је у првом полугођу овегодине издвојила  2.900.000,00 динара за уво-ђење ове врсте грејања, како би се зимска се-зона дочекала спремно.
Уручена школска опрема и реквизити
школама на подручју општине ПрибојУ оквиру реализације Програма развојашколског и масовног спорта набавком спорт-ске опреме и реквизита за основне и средњешколе, новембра месеца подељена је опремадиректорима  основних и средњих школа саподручја општине Прибој. Спортску опрему иреквизите уручио је први човек Спортског са-веза Прибоја Миломир Филиповић, који јеовом приликом нагласио да се ради о акцији

која ће бити настављена и да ће када је ло-кална самоуправа у питању, тек бити из-двајања на име улагања у школски и аматерскиспорт. На примопредаји опреме и реквизитапотписан је Меморандум о сарадњи измеђуСпортског савеза Прибој и школа, и то двесредње, три градске и три приградске школе.
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Завршени радови на наставку обалоутврде
у Старом ПрибојуЗавршени су радови на наставку обало-утврде у Старом Прибоју у дужини од 48 ме-тара. Радове у износу од 1,9 милиона динарафинансирале су ЈП Србијаводе. Са овим радо-вима дужина обалоутврде на овом делу реке

Лим износи укупно 100 метара. Следеће го-дине се очекују радови на наставку обало-утврде низводно у дужини од 50 метара.
Радови на реконструкцији водоводне

мреже у Старом ПрибојуРадови на реконструкцији водо-водне мреже у старом делу Прибоја,након којих ће се још 30 домаћинставаприкључити на постојећу водоводнумрежу, започети су почетком новембрамесеца. Радови се реализују у оквирупројекта водоснабдевања Старог При-боја, којим би подручје Старог Прибојабило у целости прикључено на градскиводоводни систем. Овим ће се онемо-гућити коришћење каптираних изворакојим не газдује ЈКП "Услуга", али ће ис-товремено 30 домаћинстава добити ре-гуларно снабдевање градском пијаћомводом. Вредност пројекта је 2,5 милионадинара, а већ почетком 2015. године ћесе, када је у питању подручје СтарогПрибоја, елеминисати појаве смањенеколичине воде и коришћење неис-правне воде. Ширењем градског водо-водног система позитивно се утиче наширење стамбене зоне, у којој би ужеградско језгро било потпуно покривеноградском водом.
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96 нових радних места у 2015. години
Кроз рад Фонда за развој општине Прибој  и
ангажовање додатних средстава за отва-

рање нових радних места и куповину опреме, у
2015. години, биће отворено 96 нових радних

места у приватном сектору.Након седнице Управног одбора Фондаза развој општине Прибој, одржане 4. децембра2014. године, донета је одлука да се прихватесве пријаве са уредном документацијом, па јеод приспелих 63 захтева, прихваћено 60, углав-ном базираних на захтеву за добијање сред-става за отварање нових радних места, док јебило и захтева за добијање средстава за купо-вину опреме. Општина Прибој донела је одлукуо ангажовању 9.000.000,00 динара на име рас-поделе новчаних средстава за инвестиције инабавке основних средстава - развоја пред-узетништва вишег нивоа запошљавања и са-мозапошљавања, за ову буџетску годину. На тај

начин, у 2015. години отвориће се 96 новихрадних места кроз овај вид помоћи и подсти-цаја локалним предузетницима. Првих 14 предузетника са ранг листеконкурса Фонда за развој општине Прибој, по-тписали су 22. децембра уговоре са Фондом,док ће се потписивање уговора за преосталеобавити у првом кварталу 2015. године.

Потписан Протокол о сарадњи поводом им-
плементације Програма модернизације

школа у општини Прибој
Прокол о сарадњи поводом имплементације
Програма модернизације школа у општини

Прибој, између Министарства просвете, науке
и технолошког развоја Републике Србије, д.о.о.
"ЈУП Истраживање и развој" и Општине При-
бој потписан је септембра месеца ове године.Захваљујући овом документу, може сезапочети реализација радова на инвестицио-ном одржавању - адаптацији мокрих чворова у

основној школи "Десанка Максимовић" у При-боју, као и адаптацији помоћних просторија усанитарне чворове у издвојеном одељењу овешколе у Сјеверину. Радови ће бити извршени усклопу треће компоненте "Програма модерни-зације школа", у чији је избор ушла и основнашкола "Десанка Максимовић" са објектом уграду и издвојеним одељењем у Сјеверину, од-луком коју је донело ресорно министарство26.12.2012 године.



Дирекција за изградњу Прибоја
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Мост на Ожљу                                                 Позиде на више локација

Новогодишња расвета

• мост у Ожљу• сала гиманазије - реконструкција• мала сала Дома културе - реконструкција• пут за Прибојска Голеша 3,9 km• потпорни зидови на Подинама - 9 и 12 m• улица Хамдије Курталића - потпорни зид ипроширења коловоза• мост у Годуши• асфалтирање пута Бања – Грачаница 500 m• асфалитрање пута у Речици 150 m• поставље семафора код фаповог моста• пут за Мановића поље (ка Пресерају) 750 m• Новогидишња расвета• обалоутврада у Прибојске Чете – 50 m
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Испуњени услови за полагање
возачког испита у ПрибојуПостављањем саобраћајне сигнализа-ције за регулисање саобраћаја на једној однајпрометнијих раскрсница, семафора код Фа-повог моста на уласку у Нови Прибој, осим по-бољшања безбедности за све учеснике усаобраћају, створени су и неопходни условикако би будући возачи, полагање могли оба-вити на територији општине Прибој. 

Радове је финансирала општина Прибој,у вредности од 3.850.000,00 динара. За израдутехничке документације била је ангажованафирма "Хармонија пројекат" из Ваљева, док јеизвођач радова био "Процесор електроника".Семафор још увек није званично пуштен у рад,а до његовог пуштања у рад и даље важе пра-вила првенства пролаза на регулисаној рас-крсници без светлосних саобраћајних знакова.
Мост у Годуши



Одржана промоција књиге Предрага
Остојића "Офанзивни Горњодрински фронт"Општина Прибој и Дом културе Пиво Карама-тијевић подржали су штампање књиге Пред-рага Остојића "Офанзивни Горњодринскифронт", чија је промоција одржана у новембру2014. године.У сусрет обележавању стогодишњице одпочетка Првог светског рата, Предраг Остојићје у свом раду „Офанзивни Горњодринскифронт 1914.“ приказао део војних операцијасрпско-црногорских снага на простору Горње

Дрине у периоду август – септембар 1914. го-дине. Догађаје, који су на територији општина,које су биле у захвату широког аустро –српског фронта 1914. године одавно заборав-љени. На позив аутора, о књизи су говорилиисторичари Ратко Вукелић и Немања Девић, асви присутни посетиоци добили су на поклонкњигу "Офанзивни Горњодрински фронт"Предрага Остојића.
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Одржан округли сто поводом израде Нацио-
налне стратегије за младе за период од

2015. до 2025. године
У Прибоју је у октобру одржан округли сто по-

водом израде Националне стратегије за
младе за период од 2015. до 2025. године и при-
падајућег Акционог плана за период од 2015. до
2018, који је организовало Министарство ом-

ладине и спорта.Како би се омогућило укључивање ширејавности у наведени процес Министарство саРесурс центрима за Златиборски и Моравичкиокруг програма "Млади су закон" и Канцела-ријом за младе Прибој, организовало је

округли сто. На састанку је разматран првирадни Нацрт нове стратегије и Акционoгплана. Учесници расправе давали су своје суге-стије и примедбе на тему омладинске поли-тике у наредних 10 година. Радна група која јенаправила први нацрт стратегије формиранаје у јуну. Поред чланова Министарства са-станку су присуствовали представници локaл-них власти, удружења, ђачки парламент,Канцеларије за младе, медији, стручна јавност,привредни субјекти и млади узраста од 15 до30 година.

21



КЛЕР: Излет "Ми бринемо о старима"
Канцеларија за локални економски развој оп-
штине Прибој, у сарадњи са Центром за со-
цијални рад општине Прибој и центрима за

социјални рад из суседних општина Пријепоље
и Нова Варош, организовала је 10. септембра

једнодневни излет за старе у Сирогојно Излет је организован у оквиру пројекта"Ми бринемо о старима" за укупно 80 особа,првенствено корисника услуга, али и њиховихгеронтодомаћица, лекара, као и свих оних којису дали свој допринос на унапређењу ванин-ституционалне социјалне заштите и помоћи укући старим и инвалидним лицима. У оквируизлета, стари су обишли језеро Кокин Брод,етно село и музеј на отвореном у Сирогону ипланину Златибор.

Подсећања ради, децембра месеца про-шле године, Делегација Европске уније уСрбији одобрила је општини Прибој реализа-цију пројекта "Ми бринемо о старима", који језа потребе Општине Прибој израдила Канце-ларија за локални економски развој. Плани-рано је да пројекат почне са рализацијомпочетком фебруара. Пројекат ће бити финан-сиран у оквиру програма "EU Exchange4", којифинансира Европска унија, а спроводи гаСтална конференција градова и општина –Савез градова и општина Србије, у оквирутреће компоненте програма – подршка прио-ритетним националним политикама у областиекономског развоја, социјалних услуга и за-штите животне средине на локалном нивоу, уоквиру грант шеме.
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Одржане 42. Лимске вечери поезије
У организацији Дома културе "Пиво Карама-
тијевић" а под покровитељством Општине
Прибој и Министарства културе Републике

Србије, ове године одржане су 42. по реду Лим-
ске вечери поезије.На завршној вечери 11. децембра у ве-ликој сали Дома културе, од пет финалиста,жири у саставу Јасмина Ахметагић председник,Светлана Калезић-Радоњић и Бојана Стојано-вић Росић, одабрао је треће, друго и прво

место. Трећу награду добила је Тара Лекић изСремских Карловаца, другу Милица Дидано-вић из Пожеге док је победница овогодишњихЛимских вечери поезије Рамила Петровић изПожеге. Прва награда се састоји од штампањазбирке песама и комплета књига и новчаногизноса од 10 000 динара, награду је обезбедиоДом културе из Прибоја.У музичком делу програма финалневечери учествовала је Невена Божовић.



Одржан други по реду фестивал
"Дани Данила Лазовића"Фестивал "Дани Данила Лазовића", који је овегодине организован други пут под покрови-тељством општине Прибој, а у организацијиДома културе "Пиво Караматијевић" и Зави-чајног музеја из Прибоја, завршен је у суботу1. новембра проглашењем победника у гово-рењу поезије и добитника повеље "ДанилоЛазовић".Победница другог по реду фестивала"Дани Данила Лазовића" је Милица Јанкетић,студенткиња Факултета драмских уметностиу Београду. Говорила је песму "Мамице", Ми-лене Марковић."Дани Данила Лазовића" су подржани одстране општине Прибој, а од ове године су ипод покровитељством Министарства културе.Првог фестивалског дана публици и посетио-цима представила се Аматерска позоришнасцена Дома културе "Пиво Караматијевић", сапредставом "Чаршија", у режији МилорадаДамјановића а по тексту Душана Јанковића.Фестивал је трајао три дана (30. и 31. ок-тобар и 01. новембар), а посетиоци фестиваласу били у прилици да присуствују изложбиплаката и програма представа у којима је Да-нило играо, пројекцијама, извођењу представе“Чаршија” Душана Јанковића, семинару профе-сора ФДУ-а Радована Кнежевића под називом“Савремено говорење поезије”, као и самомтакмичењу студената Академија уметности ибројним другим дешавањима. Гост глумац биоје Војин Ћетковић, глумац Југословенскогдрамског позоришта, а ове године члановистручног жирија били су Радован Кнежевић,Војин Ћетковић, Иван Вуковић, Саша Ђураше-

вић и Јелена Лазовић.На фестивалу који се води идејом даочува сећање и искаже поштовање премадоајену српског глумишта Данилу Лазовићу икоји се бави афирмацијом говорења поезије,ове године такмичило се 11 такмичара из ЦрнеГоре, Босне и Херцеговине, Македоније и нашеземље. Награда за победника је “Повеља Да-нило Лазовић” и награда од хиљаду евра у ди-нарској противвредности, која се обезбеђујепод покровитељством председника општинеПрибој. Новина у односу на прошлогодишњифестивал је и Интернет конкурс у говорењупоезије, где је победила Ива Стојановић из Кру-шевца.
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"Чаршија" заблистала на даскама које
живот значе

Премијера представе "Чаршија", редитеља
Милорада Микице Дамјановића одржана је у

Прибоју 14. септембра.Комад рађен по тексту Душана Јанко-вића а посвећен великану прибојског аматер-ског глумишта Ибрахиму Ћати Хасанагићу, упрепуној сали прибојског Дома културе иза-звао је лавину емоција. Истинита прича која језаживела на даскама прибојског позоришта,окупила је великане аматерског глумишта

Прибоја: Ибрахима Ћату Хасанагића, ЗејнуАлић, Сашу Бјелића, Мирка Тошића, ХасанаЧичића, Милицу Ожеговић и Драгану Видако-вић. За сценографију и костиме побринула сеСлободанка Лола Клачар, за светло Џемаил Ле-ђеновић, за музику Гојко и Микица Станишић,док је инспицијент била Биљана Павловић. Представа је имала више реприза а утоку је и турнеја ове маестралне аматерско -глумачке скупине.



Прибојски гимназијалци на
Фестивалу науке 2014Осми Фестивал науке под слоганом "Све је мо-

гуће" који је трајао од 4. до 7. децембра 2014.
године,  посетили су и ученици прибојске Гим-
назије, а под покровитељством Скупштине
општине Прибој. Финансијским средствима
које је определила Скупштина општине При-

бој финансиран је пут 70 ученика и два профе-
сора на Фестивал науке, као и њихов

једнодневни боравак 7. децембра.

Разлог више за подржавање једнеовакве идеје је и улагање у знање ученика овереномиране средњошколске установе, што је улокалној самоуправи препознато као једно одглавних капиталних улагања у будућности, улокалној зајединици.
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Година дана рада
Омладинског центра ПрибојОмладински центар Прибој прославио је 20.новембра свој први рођендан и годину данарада. Пре тачно годину дана отворено је место гдемлади Прибоја могу да проводе своје сло-бодно време као и да стекну нова знања изформалног и неформалног образовања. Одсвог отварања до данас у омладинскомцентру је одржано преко 40 акција ипројеката у којима су учестовали волонтериКанцеларије за младе.

Неке од акција су:- Турнири у стоном тенису и фудбалу- Посета младих из Сјенице, Рашке, Шабца,Ужица- Први матурантски плес- 7 дана образовања (Црвени крст, Ватро-гасци, НСЗ, Астрономска секција...)- Скупљање помоћи за угрожене поплавама...Осим стандардних омладинских активности,у  „Галерији 033“ своје радове су излагалимлади из Прибоја али и целе државе. 



Прибој добио План капиталних инвестиција
за период 2015 - 2019. годинеОпштина Прибој коначно је добила петого-дишњи План капиталних инвестиција, којикао докумет служи као основа за планиране ифинансирање инвестиционих пројеката. Самдокумент је, према речима Крста Јањушевића,координатора тима који је сачинио план, ос-нова општинског буџета са дугорочнимпројектима.Након формирања комисије од странепредседника Општине, приступило се израдиплана а првенствено сагледавању приоритетакада су капиталне инвестиције у питању. Иден-тификоване су области које ће имати приори-тет у складу са Стратегијом локалногодрживог развоја. Као најприори-тетнији капиталнипројекат документомје предвиђена топланана биомасу, затим тех-ничка документација,решавање проблемаводоснабдевања, ре-конструкција по-стројења запрећишћавање воде запиће, санација кли-зишта на територијиопштине Прибој, ре-конструкција јавне рас-вете, изградњаприватних хладњача завоће и други. План ка-

питалних инвестиција био је предмет јавнерасправе 22. децембра, где је помоћник пред-седника Општине за локални економски раз-вој, Крсто Јањушевић презентовао свих 26пројеката, од којих су 22 из домена изградњезграда и грађевинских објеката а четири се од-носе на путну инфраструктуру. Координатортима који је припремао овај План, Крсто Јању-шевић рекао је да се ради о докумету који је ви-шегодишњи и као такав има систематскиприступ планирању и финансирању инвести-ционих пројеката, односно омогућава усклађи-вање годишњег карактера општинског буџетаса дугорочним пројектима.
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ТО Прибој:
Одржани "Илиндански дани 2014"

У организацији Туристичке организације При-
бој, ове године одржана је девета по реду ма-

нифестација Илиндански дани.
Манифестација је била ревијалног карактера,

а као и увек неговао се дух традиције и кул-
туре ових простора.Своје наступе забележили су трубачкиоркестар Михајла Стојкановића из Прибоја,

Куд "Просвјета из Рудог", прошлогодишњи по-бедник фрулашког такмичења "Бране Полић"Драшко Спасојевић, а на задовољство свихприсутних, концерт је одржала позната етногрупа "Врело" из Руме. На овогодишњим Илин-данским данима забележена је велика посета,како због саме манифестације тако и збогИлинданског вашара, али и почетка нове тури-стичке сезоне у овом бањском лечилишту. 
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Седми Међународни лимски биатлон:
Прибој-Рудо (Сетихово) и Лим фест 2014Седми по реду Међународни лимски биатлонПрибој - Рудо (Сетихово), одржан је од 14. до16. августа ове године године, у организацијиТуристичке организације Прибој и Општин-ске развојне агенције Рудо из РепубликеСрпске.Првог дана манифестације, у четвртак,14. августа, на Лим фесту, на платоу измеђушкола у Новом Прибоју наступиo је бенд изБеограда Ортодокс Келтс, а пре и након тога"DJ MARCO" и "DR Tila vs ENDY LONG"Друге вечери Лим феста одржао се кон-церт групе Рандом из Чачка, као и локалнихбендова Хелм и Волтера. Главни туристички догађај овог лета, засве љубитеље сплаварења и адреналина, спустниз Лим на деоници Прибој-Рудо-Сетихово биоје организован у суботу 16. августа. На четво-росатном спусту деоницом дугом 30 км, уче-ствовало је око 400 регаташа. 
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Започета реализација
Програма јавних

радова 2014.Општина Прибој у сарадњи са Националном служ-бом за запошљавање започела је у понедељак 1. децембраПрограм јавних радова, а у складу са планираним мерамаактивне политике запошљавања.Јавни радови се спроводе првенствено у циљу за-пошљавања незапослених а притом теже запошљивихлица и незапослених у стању социјалне потребе, радиочувања и унапређења радних способности незапосле-них, као и ради остваривања одређеног друштвеног ин-тереса. За овај програм запошљавања издвојено је3.000.000,00 динара из буџета општине Прибој. Јавне ра-дове у трајању од три месеца спроводиће јавна предузећаи установе чији је оснивач општина Прибој, и то ЈП Ди-рекција за изградњу Прибоја где је у складу са описом по-слова ангажовано девет лица, ЈКП Услуга - осам лица, Домздравља Прибој - два лица и и Завичајни музеј Прибој -пет лица, што је укупно 24 лица.Јавни радови су мера активне политике запошља-вања која предвиђа одобравање средстава за запошља-вање незапослених лица са евиденције Националнеслужбе за запошљавање, и као таква мера запошљавањафинансирана је од стране локалне самоуправе.

Општина Прибој12. јануар 108, Прибојтелефон: 033/2452-341www.priboj.rsПИБ: 101207254матични број: 07158289рачун буџета општине: 840-59640-76Председник општине Прибој
Лазар Рвовићpredsednik@priboj.rs033/2445-648, 033/2445-698Заменик председника општине

Милован Стојкановићzamenikpredsednika@priboj.rs033/2445-648Председник Скупштине општине Прибој
Саша Василићpredsednik.so@priboj.rsНачелник општинске Управе
Миомир Чавићnacelnik@priboj.rs033/2445-442Помоћник председника општинеза локални економски развој

Крсто Јањушевић

Одељење за урбанизам, грађевинарство,
комунално-стамбене и имовинско

правне пословетел: 033/452-341 локал 126
Одељење за друштвене делатности, фи-

нансије и буџеттел: 033/2452-341 локал 145
Одељење за општу управу и

заједничке пословетел: 033/2452-341 локал 149
Служба рачуноводствател: 033/2452-341 локал 124

Служба за пореску управутел: 033/2452-341 локал 137
Служба за скупштинске пословетел: 033/2452-341 локал 104

Матичарска служба033/2452-341 локал 131, 141
Општински услужни центартел: 033/2452-341 локал 110
КОРИСНИ ТЕЛЕФОНИ (033)Хитна Помоћ: 2451-124Полиција: 2445-688Ватрогасци: 451-123Дом Здравља: 2451-587 Амбуланта Насеље: 452-630Школски Диспанзер: 452-577Фап Стан: 454-863, грејање 453-688ЈКП Услуга: 452-881Електро дистрибуција: 445-641
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За ђаке прваке 3.000 динара
и флуоресцентни прслуциПоводом почетка нове школске године, али и првогсусрета са школом, општина Прибој доделила је новчанупомоћ свим ђацима првацима са територије општинеПрибој, који су пошли у први разред основне школе. У питању је износ од 3.000 дин, а реч је о 170 при-бојских ђака првака, којима ће овај износ, иако скроманпослужити као мали допринос, пре свега родитељима уиздацима око опремања ученика за полазак у школу. Свих170 ђака јуче су од локалне самоуправе добили и флуо-ресцентне прслуке, са натписом "Успорите поред школе".На овај начин, општина Прибој дала је још један доприноска унапређењу безбеднијег учешћа деце у саобраћају, уоквиру акције "Безбедност у саобраћају". Из буџета оп-штине Прибој за 2014. годину, на име новчане помоћи ђа-цима првацима издвојено је 510.000,00 динара.




