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Прибој без дочека Нове 2017. године:
Новац преусмерен корисницима
услуга Центра за социјални рад

Пракса локалне самоуправе у Прибоју, преусмеравања
новца за свечарење у сврхе где је потребнији, ове године осим
за Дан општине Прибој, биће настављена тако што Општина
и Туристичка организација Прибој, неће организовати дочек
Нове 2017. године, већ ће тај новац преусмерити Центру за
социјални рад.
На предлог председника Општине, одустало се од
дочека Нове 2017. године на Тргу, а средства у износу од
400.000 динара ће највероватније бити опредељена за
организовање летовања социјално угроженој деци и особама
са инвалидитетом.
Новац који ће посредством Центра за социјални рад
отићи у хуманије и потребније сврхе, биће искоришћен у
складу са објективним потребама корисника социјалне
помоћи. Подсећања ради, захваљујући уштедама ове врсте,
овог лета је 55 малишана из материјално угрожених породица
први пут летовало на мору, у општинском одмаралишту у
Сутомору.
Општина Прибој захваљујући уштедама и преусмеравању новца онде где је објективно био најпотребнији, уместо
у свечарење, до сада је новац преусмеравала и у секторе
здравства и образовања, а у 2016. години у социјалну заштиту
и побољшање услова живота материјално најугроженијих суграђана, корисника социјалне помоћи Центра за социјални
рад.

Стипендије за све талентоване
студенте

Општинско веће општине Прибој утврдило је Коначну
ранг листу студената који су остварили право на стипендирање из буџета општине Прибој.
Одлуком о стипендирању талентованих студената, прописано је да се стипендија додељује без обавезе враћања, да
се исплаћује у 10 једнаких рата, у месечном новчаном износу
који утврђује Општинско веће за сваку школску годину. На данашњем заседању одлучено је да стипендију за талентоване
студенте добије свих 18 студената који испуњавају услове прописане Конкурсом, уместо само 10 њих, као што је то био случај претходних година.

Ђацима првацима по 5.000 динара

Закључком Општинског већа, из буџета општине
Прибој издвојена су новчана средства ђацима првацима у
висини од 5.000 динара, што је била пракса и претходних
година. Овај новац био је симболична подршка буџету
родитеља, за куповину школског прибора, свим ученицима
који су на територији општине Прибој уписани у први разред
школске 2016/2017. године.
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Општина Прибој субвенционише камату на
краткорочне кредите за привредне субјекте
Из средстава планираних Одлуком о буџету
општине Прибој за 2016. годину, Одлуком
Општинског већа, биће опредељено
3.000.000,00 динара за субвенционисање
каматне стопе на краткорочне кредите код
пословних банака за привредне субјекте.
Корисници средстава могу бити предузетници и привредна друштва која имају
седиште и делатност обављају на
територији општине Прибој.

мици коју договори са банком.
Корисници средстава ће кредите користити преко банке која је адекватно одговорила условима Јавног позива банкама
заинтересованим за краткорочно кредитирање привредних субјеката са територије општине Прибој, уз учешће општине Прибој у
субвенционисању камате на кредите за набавку обртних средстава, што је у овом случају
понуђач Banca Intesa a.d. Београд, са којом ће
бити закључен уговор о пословној сарадњи.
Субвенционисање каматне стопе врши
Средства за субвенционисање камате ће
се за кредите који су намењени за обртна сре- се опредељивати по одобреним захтевима до
дства, трошкове набавке машина и опреме, утрошка средстава.
ради осавремењивања процеса производње,
стабилизације производње,
инвестирање у нова савремена средства за рад и производњу у циљу развоја
предузетништва, изградњу,
реконструкцију и адаптацију пословног простора,
новозапошљавање.
Минималан износ
кредита за који ће се субвенционисати камата је
100.000,00 динара, а максималан износ кредита који
ће се субвенционисати камата је 1.500.000,00 динара.
Корисник кредита је у обавези да врати главницу
кредита у периоду од 12 до
36 месеци након потписивања уговора према дина-
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Општина финансира трошкове вештачког
осемењавања крава и трошкове издавања
рег. броја за матичење грла говеда у 2016.

Скупштина општине Прибој донела је Одлуку
о финансирању трошкова вештачког осемењaвања крава и трошкова издавања регистрационог броја за матичење грла говеда у
2016. години на територији општине Прибој.
Из средстава планираних Одлуком о буџету
општине Прибој за 2016. годину, за развој пољопривреде, опредељено је 1.160.000,00 дин., за
финансирање трошкова вештачког осемењавања крава и трошкова издавања регистрационог броја за матичења грла говеда у 2016.
години на територији општине Прибој.
Право на сношење трошкова вештачког
осемењавања крава и трошкове издавања регистрационог броја за матичење грла говеда
имају сва активна регистрована пољопривредна газдинства са територије општине
Прибој. Сношење трошкова за вештачко осемењавање крава износи до 1.600,00 динара по
осемењеној крави и то само за прво вештачко
осемењавање. Сношење трошкова за издавање
регистрационог броја за матичење грла говеда,износи 2.000,00 динара по грлу. Исплата
трошкова вршиће се на наменски текући рачун
корисника, по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка расположивих средстава.
Захтев за сношење трошкова се подноси
на прописаном обрасцу Одељењу за урбанизам, грађ., комунално-стамбене послове и имовинско правне односе – Служба за послове пољ.
и водопривреде, канцеларија број 38.
Образац захтева може се преузети на
писарници Општинске управе Прибој, улица

12. јануара 108 или на званичној интернет
адреси општине Прибој www.priboj.rs.
Уз захтев за сношење трошкова за вештачко осемењавање крава или трошкова издавања рег. броја за матичење грла говеда,
прилаже се следећа документација:
- Фотокопија личне карте подносиоца захтева;
- Извод из Регистра пољопривредних
газдинстава;
- Фотокопија потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газд. за 2016. годину;
- Фотокопија пасоша за грла која су вештачки
осемењена;
- Фотокопија картона, потврде за вештачко
осемењавање издато од стране ветеринарске
станице или ветеринарске амбуланте;
- Фотокопија наменског текућег рачуна за пољопривреду отвореног у пословној банци.
- Фотокопија извода из главне матичне евиденције уматичених грла;
- Фотокопија рачуна (фактуре) организације
која је издала регистрациони број;
Захтеви за сношење трошкова за вештачко осемењавање крава или трошкова издавања регистрационог броја за матичење грла
говеда , подносе се од дана доношења ове Одлуке до утрошка расположивих средстава.
О спровођењу и реализацији ове Одлуке
надлежно је Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене послове и имовинско правне односе – Служба надлежна за
послове пољопривреде и водопривреде.
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Општина Прибој издвојила 83 милиона
за нове путеве

Општина Прибој и у 2016. години наставила је
радове на модернизацији локалних путева, у
виду ојачања коловозне конструкције путева
на својој територији.
Према унапред утврђеној динамици,
асфалтом је прекривено 19,43 km путева, односно 43 путна правца. Процењена вредност

радова које је финансирала општина Прибој је
83.691.293,00 динара без ПДВ, а асфалтирањем
ових путних праваца, даје се значајна подршка
развоју пољопривредне производње, која је од
изузетног значаја за локалну економију, али и
квалитету живота у селу и приградским
подручјима.

Одобрен за финансирање пројекат Одбора
за равноправност полова општине Прибој

Пројекат Одбора за равноправност полова општине Прибој "Једнаки у одлучивању", са којим
је конкурисано у оквиру Позива за подршку локалним мехнизмима за родну равноправност
Европског ПРОГРЕСА, одобрен је за финансирање. Пројекат чија је вредност 368.580,00
динара финансирају Европска унија и Влада
Швајцарске у сарадњи са Владом Републике
Србије, кроз Програм Европски ПРОГРЕС, а
прве активности очекују се након потписивања уговора.

Општи циљ пројекта "Једнаки у одлучивању" је повећање свести грађана и локалних
носиоца власти о поштовању принципа родне
равноправности и политике једнаких могућности, чиме би се повећало учешће жена у извршним органима власти и у представничким
телима политичких партија. Конкретни циљеви пројекта су стварање мреже актера за
спровођење родне равноправности на локалном нивоу, активирање рада и унапређење деловања
локалног
одбора
за
родну

равноправност, лобирање за родну равноправност на локалном нивоу, подстицање рада Одбора за равноправност полова и активно
укључивање у процесе одлучивања и јачање
социјално-економске улоге жене кроз неформално образовање. Циљна група пројекта су
одборнице Скупштине општине Прибој и директорке јавних устава, које ће кроз низ активности бити неформално обучене и оснажене у
законодавној власти, а тиме ће не само унапредити и оснажити положај жена у политици, већ
им и омогућити да својим ангажманом обезбеде веће учешће жена у свим сферама јавног
живота.
Пројекат траје шест месеци, а прве активности предвиђене су у месецу децембру.
Пројекат Одбора за равноправност полова општине Прибој "Једнаки у одлучивању" финансирају Европска унија и Влада Швајцарске у
сарадњи са Владом Републике Србије, кроз
Програм Европски ПРОГРЕС.
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Прва смена деце отворила сезону у
прибојском одмаралишту у Сутомору

Ове сезоне, након потпуне реконструкције
Општинског одмаралишта у Сутомору, која је
трајала три године, дечје и омладинско одмаралиште у општинском власништву почело је
са радом. Сезону је отворила прва смена деце,
9. јула, а у питању је 55 деце из социјално угрожених породица, која су летовала о трошку
општине Прибој.
Како је и ове године, по узору на претходне две, новац намењен обележавању Дана
општине Прибој преусмерен онде где је потребнији, 55 деце из социјално угрожених породица први пут је летовало на мору. Ово им је

омогућио уговор који је потписан 28. марта између Скупштине општине Прибој и Центра за
социјални рад, који је на основу евиденције о
томе, које породице су корисници новчане
социјалне помоћи, определио и децу која су
летовала у првој смени у Општинском одмаралишту. Ова деца су били први корисници реновираног одмаралишта, а нека од њих су и први
пут била на мору и постала пливачи. Утисци са
летовања ових малишана су крајње позитивни,
након кога су многи од њих пожелели да се
опет врате у Сутоморе.

Деца оболела од дечје и церебралне
парализе и деца ометена у развоју
на мору о трошку општине Прибој

Након деце из породица слабијег материјалног стања, која су у првој смени ове сезоне
боравила у реновираном Општинском одмаралишту у Сутомору, од 20. августа, о трошку
општине Прибој, у истом су боравила деца
оболела од дечје и церебралне парализе, као и
деца ометена у развоју. То им је омогућено захваљујући уговору који је потписан између
општине Прибој и Друштва за дечју и
церебралну парализу Прибој.

вим пратиоцима-старатељима. За већину од
ове деце, ово је био први боравак на мору, уз
шта су им били уприличени и рекреативни
садржаји уз пратњу физиотерапеута овог удружења.

Општина Прибој је осим летовања деце
из материјално угрожених породица и деце
оболеле од дечје и церебралне парализе, летовањем наградила и најбоље ученике генерација у основним и средњим школама, који су
Општина Прибој је из свог буџета обез- завршили своје осмогодишње, односно средбедила средства за летовање ове деце и њихо- њошколско школовање.
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Донације Дому здравља и Општој болници

Дом здравља и Општа болница Прибој у протеклом периоду добили су више хуманитарних донација, социјално одговорних фирми из
Прибоја, али и локалне самоуправе, која кроз
овај вид донирања директно утиче на
повећање квалитета здравствених услуга у
општини.

у вредности од 105.000 динара, као и столице
за чекаонице.
"Р2 ПЛУС" д.о.о. из Прибоја донирао је
Општој болници Прибој скенер за компјутер.
Дијагностичка опрема за лабораторију
донација је фирме "Маклер".
Општина Прибој финансирала је набавку ЦТГ уређаја за Одељење гинекологије
Ветеринарска ординација "Струјић" до- Опште болнице Прибој, имајући у виду препонирала је Општој болници, замрзивач за Оде- руку комисије из ресорног министарства, која
љење гинекологије, који служи за чување је посетила Општу болницу Прибој. Такође, лоплаценти. Вредност донације је 25.000 динара. кална самоуправа је финансирала и сервисиПолиестер група д.о.о. донирала је Оп- рање стоматолошке опреме за Дечју
штој болници и Дому здравља Прибој опрему превентивну стоматологију.

Посао за 67 лица преко Програма јавних
радова у 2016. години

67 лица са евиденције Националне службе за
запошљавање, која спадају у теже запошљива
лица, радни ангажман на 4 месеца добили су
ангажманом на јавним радовима у некој од
јавних установа, што је за циљ имало остварење одређеног јавног друштвеног интереса.

послених, као и ради остваривања одређеног
друштвеног интереса. Приоритет приликом
укључивања у јавне радове имали су вишкови
запослених са евиденције Националне службе.
За Програм јавних радова 2016, издвојено је
8.649.394,26 динара, од чега је кофинансирање
општине Прибој око 5 милиона динара.

Јавни радови су мера активне политике
запошљавања коју организује Национална
Овогодишњи јавни радови, као једна од
служба за запошљавање, у складу са Национа- мера запошљавања, углавном су базирани на
лним акционим планом запошљавања за 2016. делатностима одржавања и обнављања јавне
годину, у циљу радног ангажовања првен- инфраструктуре, одржавања и заштите жиствено теже запошљивих незапослених лица и вотне средине и природе, али и социјалним, хунезапослених у стању социјалне потребе, очу- манитарним и културним делатностима.
вања и унапређења радних способности неза-
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Амерички инвеститор у Слободној зони

Потписивањем уговора са америчком компанијом МХТ Продукт, прибојска Слободна зона
добила је и другог инвеститора који ће своју
производњу клима и расхладних уређаја у свет
пласирати из Прибоја. МХТ Продукт ће производњу и склапање клима уређаја отпочети у
првој половини следеће године.

најавама власника отпочети са адаптацијом
простора и пробним радом са 10 до 20 радника, док ће се са развојем програма израде и
уградње делова за клима уређаје, у следећој години тај број повећати на око 100 радника.
Директне заслуге за довођење ове
фирме у прибојску Слободну зону, имају руководство Општине и народни посланик из ПриУговор о обављању делатности у Сло- боја, Крсто Јањушевић у сарадњи са Владом
бодној зони Прибој потписали су власник аме- Србије, што са сличним активностима у будуричке компаније за производњу клима уређаја ћности, даје реалну наду да ће прибојска СлоШарам Масоудниа и директор Слободне зоне бодна зона у току следеће године попунити
Милисав Шалипур. Компанија ће према највећи део својих капацитета.
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Слободна зона добила III и IV инвеститора

Фармацеутска фирма Дуо Фарма је трећа
фирма која ће започети своју производњу у
Слободној зони Прибој, по повлашћеним условима пословања, а из Прибоја ће на тржиште
бити пласирани фармацеутски производи у
области ветерине. Дуо Фарма ће у почетној
фази запослити 10 радника, док се у другој години очекује посао за још толико са тенденцијом ширења.
Др Ферид Хајдаревић, власник фирме
која је постала трећи корисник Слободне зоне,
има дугогодишње фармацеутско искуство,
првенствено у производњи за област ветерине, а пословао је осим у Холандији и у Босни
и Херцеговини.
Четврти инвеститор у Слободној зони је
реномирана холандска компанија Вуди Ворлд
(WOODY WORLD), која ће захваљујући уговору
о закупу 3.000 квадрата производног простора
у браунфилд делу Слободне зоне, у будућности
производити и на тржиште западне Европе извозити ексклузивне рекреативно монтажне
куће. За пословање у Слободној зони, холандски инвеститор одлучио се због повољних
услова пословања, које је за инвеститоре, који
ће отворити нова радна места, направила локална самоуправа.
Један од три сувласника и директор ове
фирме, Прибојац, Бернард Кордић, један је од
главних иницијатора ове инвестиције, за коју
је имао несебичну подршку локалне самоуправе, председника Општине, његовог помоћника за локални и економски развој, народног
посланика из Прибоја, руководства Слободне
зоне и Кабинета председника Владе.
Компанија Вуди Ворлд има вишегодишњу традицију производње модуларних

рекреационих монтажних кућа и до сада је
своје производне капацитете имала у две
државе, у Холандији и Хрватској. Према
најавама компаније, завршетак адаптације пословног простора у Слободној зони Прибој очекује се у првој половини године, док је почетак
производног процеса планиран за јун 2017. године. Друга фаза производње која је планирана
за 2018. годину, укључиће у производни процес и производњу намештаја и комплетног мобилијара за ентеријер и екстеријер
модуларних рекреативних монтажних кућа.
Добра координација и додатно ангажовање свих републичких и локалних структура
на попуњавању капацитета у Слободној зони,
резултирали су доласком три нова инвеститора у протекла три месеца у Прибој. Представници Општине су истакли велики значај
ових процеса и очекују позитивне економске
ефекте за грађане Прибоја већ у првој половини следеће године, када све четири фирме у
Зони отпочну производњу.
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Промоција Слободне зоне Прибој
приватном сектору у Прибоју

У Слободној зони Прибој, одржана је почетком
септембра презентација подстицајних мера
за развој предузетништва и промоција Слободне зоне Прибој, као јединственог и повлашћеног режима пословања. Промоција је
уприличена за прибојски приватни сектор,
који се окупио у великом броју, а осим презентовања мера за економски опоравак и развој
прибојске општине, ово је била прилика за
размену искустава и идеја.

Прва од подстицајних мера, биће усмерена према оним предузетницима који планирају да запосле више од 10 лица. Према
његовим речима, сарадња локалне самоуправе
и приватног сектора ће се интензивирати у будућности.
Осим подстицајних мера за развој предузетништва и стварања што бољих услова за
пословање инвеститора у Слободној зони, а све
у циљу смањења незапослености у општини
Прибој, локална самоуправа ће се и у будућноСлободна зона Прибој основана је у сти бавити припремом дугорочне стратегије,
циљу економског опоравка општине, а одлуку како би искористила компатибилне предности
о томе донела је Влада Србије протекле године. за развој свог изузетно повољног положаја на
Зона заузима простор од 21 хектара, на коме се тромеђи Србије, Црне Горе и Босне и Херцегоналази чак 5,5 хектара покривеног простора, вине.
односно индустријских погона различите намене.
Председник општине Прибој, Лазар Рвовић, подсетио је присутне да су захваљујући
заједничким инвестицијама Владе Србије и Општине Прибој, у претходном периоду урађене
приступне саобраћајнице и инфраструктурни
радови у гринфилд делу зоне, а захваљујући
донацији Европског Прогреса, у току је реконструкција управне зграде и царинског реферата. Он је подсетио и на велике заслуге
народног посланика из Прибоја, Крста Јањушевића, у самом поступку оснивања Слободне
зоне.
О низу подстицајних мера за развој
предузетништва, али и о циљевима у сегменту
локалног економског развоја, присутнима је
говорио помоћник председника Општине за
локални и економски развој, Јасмин Хоџић.

Европски Прогрес
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Општини Прибој одобрено финансирање
пројекта "Реконструкција управне зграде
Индустријских паркова у општини Прибој"

22. августа 2016. године потписан је Уговор о
донацији, између Канцеларије Уједињених Нација за пројектне услуге (УНОПС) и општине
Прибој, за финансирање пројекта "Реконструкције управне зграде Индустријских паркова у општини Прибој".
Пројекат реконструкције обухвата замену кровног покривача и замену целокупне
спољне столарије зграде, а предвиђено је да
имплементација траје годину дана, односно до
21. августа 2017. године.
Пројекат је израдила Канцеларија за локални економски развој општине Прибој и са
истим конкурисала у мају месецу 2016. године,
у оквиру позива Европског ПРОГРЕС-а за фи-

нансирање локалних инфраструктурнних
пројеката. Укупна вредност пројекта износи
222,200.00 евра. Износ гранта, односно износ
средстава који се финансира од стране донатора износи 199,980.00 евра, док ће општина
Прибој пројекат кофинансирати са 10%, односно 22,220.00 евра.
Пројекат финансира Влада Швајцарске,
ЕУ и Влада Републике Србије преко програма
Европски ПРОГРЕС, највећег развојног програма у Републици Србији, који се усредсређује
на одређено подручје, а има за циљ да подржи
одрживи развој 34 локалне самоуправе на
југоистоку и југозападу земље.

донирао општини Прибој путнички аутомобил
Влада Швајцарске, ЕУ и Влада Републике
Србије, преко програма ЕВРОПСКИ ПРОГРЕС,
финансирали су реализацију многих пројеката
од јавног интереса и значаја у општини Прибој, а неретко су били добар партнер локалним самоуправама у смислу техничке
подршке, донацијом преко потребних путничких возила за унапређење рада одређених
служби.

риода трајања претходних програма остварена
добра сарадња. Једна од општина која је добила донацију возила марке Шкода Октавиа,
јесте и општина Прибој. Донацијом овог возила, Европски Прогрес је показао да осим што
подржава одрживи развој једне локалне заједнице, даје и техничку подршку у раду локалној
самоуправи, кроз унапређење рада инспекцијских служби, локалне пореске администрације, локалног економског развоја и свих оних
Последња у низу донација, јесте дона- одељења, чија ефикасност у раду утиче на конција коришћених возила марке Шкода, оним курентност једне локалне самоуправе.
локалним самоуправама са којима је током пе-
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Шеф Делегације ЕУ у Прибоју

Шеф Делегације Европске уније, Мајкл Девенпорт, посетио је 3. новембра општину Прибој
и присуствовао састанку Управног одбора
Програма Европски ПРОГРЕС, који се осим у општини Прибој, спроводи у још 33 локалне самоуправе, које раде на унапређењу одрживог
развоја.
У оквиру своје дводневне посете југозападној Србији, Девенпорт је посетио Нови
Пазар, Нову Варош и Прибој, где је осим састанка са руководством локалне самоуправе у
Прибоју, обишао највеће и највидљивије
пројекте финансиране од стране ЕУ и Владе
Швајцарске, заједно са Владом Републике
Србије, Завичајни музеј и Канцеларију за
младе.
На 10. састанку Управног одбора развојног програма Европски ПРОГРЕС данас су
представљени резултати које је Програм
остварио у претходном тромесечју,
а затим су чланови Управног одбора разматрали предлоге за пружање подршке пољоприведним
произвођачима, као и локалним механизмима за родну равноправност. У раду састанка учествовали
су представници Канцеларије
Владе Србије за европске интеграције и релевантних министарстава,
34 општине које учествују у реализацији Европског ПРОГРЕС-а, као и
развојних агенција и пројеката и
цивилног друштва.
Према речима шефа Делегације ЕУ, Мајкла Девенпорта, до сада
је уложено 20 милиона евра у 208
пројеката, од којих је 86 пројеката

успешно завршено. Председник општине Прибој Лазар Рвовић, захвалио се на посети и томе
што је Прибој данас био домаћин једног оваквог скупа, али и донаторима на свој досадашњој помоћи. Он је подсетио да је Прибој
тренутно у најтежој ситуацији, али и да се
улажу велики напори и од стране локалне самоуправе и од стране Владе Републике Србије,
да се Прибој поново направи пожељним местом за живот.
Рвовић је подсетио на формирање Слободне зоне Прибој, која је главна узданица економског опоравка града и на важан пројекат
реконструкције у Слободној зони, који финансирају Европска унија и Влада Швајцарске,
кроз Програм Европски ПРОГРЕС.
Осим шефа Делегације Европске уније, у
Прибоју је боравио и менаџер Програма Европски ПРОГРЕС, Грем Тиндал са сарадницима.
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Њена екселенција амбасадорка Аустралије
посетила Прибој

Општину Прибој октобра месеца посетила је
Њена екселенција амбасадорка Аустралије у
Србији, Македонији и Црној Гори, гђа Џулија
Патриша Фини. Њени домаћини били су локална самоуправа у Прибоју и Удружење грађана "Женски глас Прибоја", чији су пројекат
„Јачање социјално-економске улоге жена кроз
неформално образовање“ финансирали Амбасада Аустралије и Direct Aid Program (DAP).

На завршној конвенцији пројекта
„Јачање социјално-економске улоге жена кроз
неформално образовање“, која се одржала у
Малој сали прибојског Дома културе, осим
жена које су директно учествовале у реализацији пројекта, били су присутни представници
локалних институција, медија и
заинтересована јавност.
Њена екселенција амбасадорка Аустралије, гђа Џулија
Патриша Фини је у свом
обраћању нагласила, да је оснаживање жена приоритет Владе
Аустралије, тако да се таква политика примењује и у земљама
акредитације.
"Оснаживање
жена није само права ствар из
перспективе људских права, већ
и у економском смислу. Веома ми
је драго што сам део ове иницијативе", рекла је она, додавши
да ју је посебно охрабрио податак да је већ пет жена, учесница
пројекта пронашло запослење.
Председник
општине

Прибој, Лазар Рвовић захвалио се аустралијској амбасадорки на посети, додавши да ће
Прибој, као локална самоуправа увек подржавати овако квалитетне пројекте, јер је свако
ново радно место, једно мало богатство за
нашу локалну заједницу, у данашње време.
Обзиром да је аустралијска амбасадорка
заговорник тезе, да се Србија не може посматрати ни доживљавати кроз Београд, она се
приликом посете упознала са дугом традицијом и историјом Прибоја. Посетила је манастир Свети Никола на Бањи и ризницу
манастира, након чега је обишла Центар за социјални рад и и Прихватилиште жртава породичног насиља.
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Омбдусман Саша Јанковић у Прибоју

У Прибоју је у петак 4. новембра, боравио заштитник грађана Саша Јанковић, где се осим
са представницима локалне самоуправе састао и са представницима удружења грађана,
па је тако у оквиру активности омбдусмана у
Прибоју, организована и трибина "Права грађана у Србији - на папиру и у стварности", која
је одржана у сали Градске библиотеке.
Заштитник грађана је са руководством
општине Прибој разговарао и о будућности
бивших радника ФАП-а, али и о злочину над
Бошњацима из Сјеверина и о програму повратка расељених и прогнаних лица. Исказујући изузетно задовољство након разговора
са челницима локалне самоуправе, Јанковић је
рекао да је Прибој значајно место у Србији,
првенствено због своје индустријске прошлости и будућности, као и због међуетничких односа.
"Заиста
су
ретке
средине
у
којима сам био где се
свест о ефикасном решавању
проблема
грађана, без обзира на
етничке, политичке и
друге поделе, веома
јасно види. Све похвале председнику
Општине како је дефинисао планове и
путеве за даље активности.", рекао је Јанковић.
Председник
Општине се захвалио
Заштитнику грађана

на посети и оценио да се увек може боље, али
да се генерално у овом тренутку може бити задовољно остваривањем права грађана у Прибоју.
"Обзиром на чињеницу да је ово мешовита средина, ми смо у власт укључили све
бошњачке партије и заједнички делујемо на
разумевању и толеранцији једни према другима.", рекао је Рвовић.
У препуној сали Градске библиотеке,
омбдусман је грађанима укратко представио
рад и надлежности институције Заштитника
грађана, нагласивши да он нема власт, да не
може да промени одлуке Општине, али може
да контролише рад органа власти и препоручи
како да исправе пропусте. Јанковић је похвалио
рад Општине, рекавши да је Прибој у досадашњим поступцима брзо отклањао пропусте начињене према грађанима.
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Министар одбране посетио прибојски ФАП

Министар одбране Зоран Ђорђевић посетио је
са сарадницима у петак 18. новембра Привредно друштво „Фап корпорација“ у коме се
упознао са актуелним пословима те познате
прибојске фирме, сагледао стање производних
капацитета и до сада реализоване активности на усвајању унапред припремљеног плана
реорганизације.
На састанку с пословодством Фап корпорације истакнуто је да је Влада Републике
Србије до сада покренула низ мера како би се
сачували витални капацитети друштва и производно језгро способно да ревитализује производњу моторних и других возила по којој је
Фап корпорација била позната у региону и
свету. Министарство одбране је у сарадњи са
Министарством
привреде иницирало доношење Закључка Владе
Србије којим је препоручено државним повериоцима да прихвате
Унапред припремљени
план реорганизације,
чиме би се створили
услови да највећи део
дугова тог привредног
друштва настали током
последњих десетак година буду конвертовани
у капитал поверилаца.
Тиме би се том предузећу дала још једна
шанса да на здравим и
економски поправданим
основама развија своју
пословну политику.

По завршетку састанка коме је присуствовао и председник Општине Прибој Лазар
Рвовић, генерални директор компаније Ранко
Вуковић истакао је да посета министра одбране и представника Војске Србије за Фап
корпорацију значи нови почетак на здравијим
економским основама.
Током посете је, још једном, наглашено
да интеграција ревитализованих капацитета
тог предузећа и других произвођача из Одбрамбене индустрије у једну функционалну целину способну за производњу и модернизацију
сложених борбених система за запотребе
Војске Србије и извоз, постаје неминовност
времена у коме живимо.
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У Прибоју отворена експозитура
Поштанске штедионице

Поштанска штедионица а.д. Београд, бренд из
сектора банкарских услуга са традицијом
дугом читав век, чији је корисник скоро сваки
други грађанин у земљи, 7. октобра је отворила експозитуру у Прибоју. Банка је на тај
начин проширила своју регионалну заступљеност, а осим у Прибоју, отворене су још две
експозитуре, у Новој Вароши и Пријепољу.

Симболичним пресецањем врпце, које
су обавили члан Извршног одбора Поштанске
штедионице, Бојан Кекић и председник општине Прибој, Лазар Рвовић, званично је почела са радом нова експозитура, у Новом
Прибоју, у улици Меше Селимовића бр.2.
Како је рекао шеф експозитуре ове
банке у Ужицу, Миленко Јанковић, све ове активности усмерене су у циљу приближавања
производа и услуга Поштанске штедионице
грађанима корисницима и будућим клијентима. Он је подсетио да је банка Поштанска
штедионица, једина државна банка која је 100
% у државном власништву, са широком палетом производа и услуга, намењених како становништву, тако и привреди.
Председник општине Прибој, Лазар Рвовић, захвалио се на томе што је општина Прибој једна од општина у којима почиње са радом
експозитура, што је повезао са стратешким
опредељењем Владе Републике Србије, да од
Прибоја поново направи стратешки важан
град и индустријски центар. Он је рекао да је
Поштанска штедионица, пета банка у Прибоју,

што је добро за привреду и предузетнике, али
и да конкуренција подстиче на боље и јефтиније услуге у овом сектору.
Отварању експозитуре у Прибоју присуствовао је велики број грађана, привредника и
представника локалне самоуправе. У Прибоју,
који са 14 месних заједница и 33 несеља броји
око 27.133 становника, Банка отварањем експозитуре потврђује своју стратегију посвећености и оријентацији ка клијентима у пружању
пуног партнерства и подршке у реализацији
производа и услуга, обзиром да су до сада
њени корисници морали да путују око 65 км до
најближе експозитуре.

Шетна
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Потписан тројни уговор између Епархије
милешевске, Општине Прибој и
Здравственог центра Ужице

У просторијама Епархије милешевске у
Пријепољу, 30. септембра потписан је тројни
уговор између Епархије милешевске, манастира Светог Николе у Прибојској Бањи, Општине Прибој и Здравственог центра Ужице,
којим се издаје у закуп први спрат РХ Центра у
Прибојској Бањи, у циљу обезбеђења здравствене заштите становништва Златиборског округа и шире.
Уговором, којим је у закуп на 10 година
без надокнаде, дат први спрат РХ Центра у
Прибојској Бањи, Здравственом центру Ужице,
Општина Прибој се обавезала да средствима из

буџета, предвиђеним за здравство, опреми
први спрат Рх Центра, у складу са потребама
Здравственог центра. Захваљујући томе, здравствена заштита ће поново бити доступна становништву Златиборског округа и шире, у
овом бањском лечилишту.
У име Епархије милешевске уговор је
потписао Његово Преосвештенство Епикоп будимљанско-никшићки и администратор Епархије милешевске Г. Јоаникије, у име Општине
Прибој, председник Лазар Рвовић и у име
Здравственог центра Ужице, директор, др
Милош Божовић.

стаза крај Лима у новом руху
Захваљујући реализацији Пројекта јавне расвете шетне стазе уз реку Лим, са постављањем парковског мобилијара одобреног од
стране Министарства трговине, туризма и
телекомуникација и средствима која су издвојена за асфалтирање ове стазе из општинског буџета, нови део Прибоја коначно је добио
адекватно уређено градско шеталиште. На
истој шетној стази ових дана постављене су
четири нове клупе са перголама.

Вредност новог мобилијара је 940.000
динара, а постављање истог је финансирано из
општинског буџета. Стаза дужине 700m, почетком пролећа пресвучена је новом асфалт-

ном подлогом, за шта је из буџета општине
Прибој издвојено 1.530.000,00 динара са ПДВом, а уједно је захваљујући уговору који је потписан између Министарства трговине,
туризма и телекомуникација и Дирекције за
изградњу Прибоја, дуж целе стазе постављено
осветљење.
Уређењем шетне стазе, која је протеклих година била у лошем стању, неосветљена
и небезбедна за шетаче, Прибој је на корист
свих грађана, добио модерно градско шеталиште, које ће умногоме допринети унапређењу туристичке понуде.
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Отворена спортско-рекреативна стаза у
Старом Прибоју

Пројекат Туристичке организације Прибој,
вредан 2.900.000 динара, одобрен по Конкурсу
Министарства трговине, туризма и телекомуникација, успешно је приведен крају, отварањем вишенаменске спортско-рекреативне
стазе у Старом Прибоју. Уз представнике локалне самоуправе, отварању стазе су присуствовала и деца из Предшколске установе
„НЕВЕН“, чланови Друшта за церебралну и
дечју парализу Прибој као и планинари Железничко-планинарског друштва „Љесковац“.
Пројектом је финансирано уређење
стазе у Старом Прибоју, постављање парковског мобилијара, дечијег игралишта и теретане
на отвореном. Такође, у дужини од 300м, дужином где је постављен мобилијар, постављена је
и лед расвета. На тај начин је овај неосветљени
и запуштени део стазе, постао приступачнији
грађанима , али и претворен у спортски комплекс који ће убудуће користити спортисти,
рекреативци, деца и сви грађани овог дела општине. Настојања локалне самоуправе да туристичка понуда Прибоја сем бањског

туризма, добије и друге садржаје, подржана су
од стране Министарства за трговину, туризам
и телекомуникације са четири пројекта у протеклом периоду, и то изградње излетишта
Љесковац, набавке опреме за рафтинг, уређења и осветљења кеја у новом делу града и
ове спортско-рекреативне стазе у Старом Прибоју.
Уређењем шеталишта у Старом Прибоју
и постављањем мобилијара, знатно се допринет уређењу овог дела града, где свакодневно
гравитира велики број деце и грађана Старог
Прибоја. Уређено шеталиште крај реке, попут
оног у Новом Прибоју, унапредиће туристичку
инфраструктуру Прибоја али и поставити темеље за будуће активности, па се већ за следећу годину припрема пројекат преуређења
старе трасе чувеног воза "Ћире" од Прибоја до
Сарајева, који би улсаском у европску мрежу
Зелених стаза постао озбиљан развојни
пројекат прекограничне сарадње за целу тромеђу.
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Отворена Зелена стаза у Прибоју

Прибој је коначно добио своју праву зелену
стазу - „Зелена стаза долином Лима“, која се
протеже трасом некадашње пруге уског колосека од Прибоја до Увца у дужини од 6 километара. Отварању стазе која је друга те врсте
у Србији након Ужица, присуствовали су представници Југо циклинг кампање и Европске
асоцијације Зелених стаза трасама напуштених железничких пруга.
Општина Прибој се међу првима
укључила у пројекат Југо циклинг кампање
коју подржава Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре, отпочевши
пилот пројекат на трансформацији напуштене
трасе којом је некада популарни воз „Ћира“ саобраћао на релацији Прибој-Сарајево. Уређење
стазе долином Лима је још један успех у низу у
протеклих пар година, које локална самоуправа чини уз велику помоћ ресорног министарства, на побољшању туристичке понуде
Прибоја и целе регије.
Отварању стазе је претходила Друга међународна конференција „Зелене стазе трасама напуштених пруга“ у Београду, на којој су
делегације Прибоја и Рудог презентовале туристичке потенцијале тромеђе и могућности
прекограничне сарадње ових општина. Била је
то и прилика да се представници 10 општина
из Србије упознају са европским достигнућима
развоју зелених стаза, као и позитивним примерима из Чешке, Словеније, Хрватске и Шпаније. Након конференције преставници
националних и европских асоцијација зелених
стаза су у циљу подршке овог пројекта, допутовали у званичну посету општинама Прибој и
Рудо.
Учествујући у свечаном отварању стазе,

члан Управног одбора ЕАГ – Асоцијације зелених стаза Европе Даниел Моурек, изразио је задовољство стварањем мрежа зелених стаза
истичући да очекује да се Прибој и Србија
укључе у Европску асоцијацију и цикло-туризам који у Европи годишње оствари приход од
44 милијарде евра, што чини 5% укупних прихода у туризму Европе а то је сума знатно виша
од прихода крузера.
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Општина Прибој добила саветника за
област страних инвестиција и улагања

Реномирани шпански стручњак из области
привлачења страних инвестиција и улагања и
промовисања инвестиционих потенцијала,
Марко Торес Рамос, уговором који је потписао
са председником општине Прибој, постао је
саветник за област страних инвестиција и
улагања. Преузимањем на себе послове саветовања и привлачења страних инвестиција,
као и промоције општине Прибој компанијама
у иностранству, Рамос ће у наредном периоду
радити на стварању што повољније инвестиционе климе али и презентовању већ постојећих потенцијала за улагање.
Марко Торес је и пре званичног постављења за саветника за стана улагања, дао велику подршку у реализацији првог пројекта у
Слободној зони Прибој, са шпанском компанијом Рефиса.

Састанку у кабинету председника општине Прибој и потписивању уговора, присуствовали су и народни посланик Крсто
Јањушевић, нови помоћник председника Општине за локални и економски развој Јасмин
Хоџић, директор компаније "Рефиса Балкан"
Зоран Марковић, директор Управе царина из
Ужица Мићо Вучићевић, као и директори "Слободне зоне Прибој" и "Индустријских паркова",
Милисав Шалипур и Миломир Лучић.
Послове саветовања и промоције општине Прибој, Марко Торес Рамос ће обављати
без накнаде, а све у циљу стварања што повољнијег пословног амбијента у општини Прибој,
која већ сада, захваљујући помоћи Владе Републике Србије, има шта да понуди потенцијалним страним инвеститорима.
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Одржани Илиндански дани 2016

Традиционална манифестација која се бави
очувањем традиције и духа народа овог поднебља, Илиндански дани, одржана је и ове године у порти манастира на Бањи. У
организацији Туристичке организације Прибој,
под покровитељством општине Прибој а са
благоссловом Милешевске епархије, саборовало се баш као пре десет векова.
Присећајући се корена, језика и обичаја,
уз звуке најстаријег и најраспрострањенијег
инструмента, фруле, организација Илинданских дана и ове године на Бању је привукла ре-

кордан број посетилаца из региона. Своје наступе забележили су фрулаши "Фрулашког
квартета", црквено-градски хор "Свети кнез
Лазар из Прибоја", културно-уметничка секција удружења "Сачувајмо село", познати фрулаш Горан Ивановић из Фоче, као и народни
здравичар из Прибоја, Богосав Станковић.
Традиционално саборовање након
"Илинданских дана" настављено је на надалеко познатом вашару на Бањи, који је ове године угостио рекордан број посетилаца.

Повезивање Прибоја и Јагодине

Прибој и Јагодина у будућности ће размењивати искуства у привлачењу инвестиција и
развоја туризма, договорено је јуче у Јагодини,
приликом прве званичне посете том граду.
На састанку уприличеном у кабинету
председника Скупштине града Јагодина постављени су оквири будуће сарадње два града
у више области. У име града Јагодина састанку
су присуствовали градоначелник Ратко Стевановић и председник Скупштине града Драган
Марковић, а у име општине Прибој Стефан
Србљановић, члан Општинског већа задужен
за информисање и међународну сарадњу. Том
приликом било је речи о односима два града,
унапређивању сарадње и могућим пројектима.
„Разговарали смо о односу према инвеститорима – од промоције потенцијала, првих
интересовања, до самог започињања производње. Очигледно је да је Јагодина једно од
места где се Србија најбрже развија, тако да ће
њихова искуства и контакти бити од великог

значаја за нас, посебно ако узмемо у обзир заинтересованост коју су данас показали јагодински званичници.“, рекао је Србљановић.
Договорен је i сусрет делегација општине Прибој и града Јагодина, на којем ће
централна тема бити разматрање наших привредних потенцијала, као и проналажење модалитета за довођење инвеститора.
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IX Међународни Лимски Биатлон
Прибој-Рудо-Сетихово и Лим фест 2016

У сусрет деветом по реду Међународном лимском биатлону, како сада већ традиција налаже, треће седмице августа, одржан је
музички фестивал Лим фест 2016.
Музички фестивал који сваке године
претходи спусту низ Лим, намењен млађој популацији али и свима онима који се осећају
млади, већ девету годину заредом служи за
афирмацију домаћих рок бендова али и за загревање атмосфере пред регату. Ове године
био је одржан на Тргу ФАП-а, а осим локалних
бендова и ди-џејева, централне вечери фестивала, окупљену публику од пар хиљада људи,
забављао је Дејан Петровић и Биг Бенд, вишеструки освајач свих награда на Сабору у Гучи,
међу којима је и награда Прва труба света, са
истог Сабора.

Девети Међународни лимски биатлон
Прибој-Рудо-Сетихово и ове године успео је да
одржи континуитет, популарност и адреналински дух. Више од 300 учесника регате спустило
се Лимом од Прибоја до Сетихова. Организатори биатлона су Туристичка организација
Прибој и Јавна установа за спорт и туризам
Рудо, а организацију овогодишње манифестације “IX Међународни Лимски Биалтлон Прибој-Рудо-Сетихово” подржала је Стална радна
група за регионални рурални развој (SWG) у
Југоисточној Европи, у оквиру Пројекта "Подршка регионалној сарадњи и избалансираном
територијалном развоју земаља Западног Балкана у процесу приближавања европским интеграцијама“ уз финансијску помоћ Европске
Уније.
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Нова представа Аматерске позоришне
сцене из Прибоја - "Лаки комад"

"Лаки комад", нова позоришна представа Аматерске позоришне сцене из Прибоја, нови је позоришни комад који је одушевио прибојску
публику.
"Лаки комад", рађен по тексту Небојше
Ромчевића, а у режији нашег прослављеног
глумца Београдског драмског позоришта, Милорада Микице Дамјановића, по трећи пут
удахнуо је живот прибојском позоришту. Екипа
из "Чаршије" и "Заслуженог одмора", овај пут
је освежена новим сарадницима, а све захва-

љујући помоћи локалне самоуправе, која издвајањем посебних средстава за позориште,
негује културни дух Прибоја, који ће ускоро
имати своје репертоарско, полупрофесионално позориште.
"Лаки комад" је комедија која приказује
различите карактере, односе, људе изгубљене
у времену и простору, али и спремне, услед одређених животних околности, на издају, превару, па чак и убиство како би се домогли
новца и лепшег живота.

Велика сала Дома културе у новом руху

У Великој сали Дома културе "Пиво Караматијевић" у Прибоју, завршена је реконструкција подних система, која је у протеклом
периоду била један од приоритета када је реновирање одређених делова зграде ове културне установе у питању. Под Велике сале
реконструисан је захваљујући финансијским средствима издвојеним из буџета општине
Прибој, у висини од 307.000 динара
без ПДВ.
У оквиру реконструкције
постављен је нови подни систем,
изграђен од смесе смоле, мастер
TOP BC 375 N и кварцног пуниоца,
а затим је нанет заштитни декоративни премаз у две боје. Нови
подни систем је лакши за одржавање, а осим те предности, постављањем истог, простор је постао

практичнији за коришћење али и пријатнији
за боравак публике. Осим реновирања подова
у Великој сали, у претходном периоду реконструисана је Мала сала Дома културе, рекоструисан је систем мокрих чворова и
пресвучене су столице новим платном.
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Завршен четврти фестивал "Дани Данила
Лазовића" - победница Дуња Стојановић

У суботу 5. новембра било је последње фестивалско, а уједно и такмичарско вече, фестивала
"Дани Данила Лазовића" у Прибоју. У препуној Великој сали прибојског Дома културе "Пиво Караматијевић", једанаест студената и студенткиња из
региона и наше земље представило се публици и
стручном жирију.

Вече је отворила наша велика уметница
Биља Крстић, док се после ње представио прошлогодишњи победник, глумац Страхиња Блажић. Домаћин фестивала, глумац Михаило Лаптошевић
представио је чланове и чланице стручног жирија
у саставу: проф.др Радован Кнежевић (председник
стручног жирија), глумица, првакиња Атељеа 212
Дара Џокић, проф.Емина Муфтић, проф. Тихиомир
Стојановски и прошлогодишњи победник Страхиња Блажић.
Публици се представио и победник трећег
“Интернет конкурса у говорењу поезије” Радован
Сератлић, који је говорио “Искрену песму”, Милана
Ракића. Звезда завршне вечери била је Горица Поповић, првакиња Атељеа 212, која је била овогодишњи гост глумац фестивала.
Једанаест студената и студенткиња из
земље и региона, представило се стручном жирију
говорењем поезије, а стручни жири је јавним гласањем одабрао Дуњу Стојановић са Факултета
драмских уметности из Београда, за победника
овогодишњег фестивала. Победник је понео престижну награду “Повеља Данило Лазовић” и новчани део награде у износу од хиљаду евра у
динарској противвредности, која се обезбеђује под
покровитељством председника општине Прибој,
Лазара Рвовића. Повељу "Дани Данила Лазовића",
победници овогодишњег фестивала, Дуњи
Стојановић, која је говорила песму "Ропство" Весне
Перун, уручио је председник општине Прибој,

Лазар Рвовић.
Дуња Стојановић је студенткиња четврте
године глуме на Факултету драмских уметности у
Београду, у класи професорке Биљане Машић Алексић. Рођена 15.05.1994. у Чикагу. Након десет година живота у САД-у, долази у Србију (Смедеревска
Паланка), где завршава основну, средњу школу и
нижу музичку за клавир и соло певање. Воли поезију, јер количина емоција која је сваки пут преплави дозвољава јој да се осети божанствено и за
тренутак заборави на реалност.
У току фестивала публика је била у прилици да види занимљиве програме као што су: “Данилу у част” у коме су учествовали глумци
Народног и Југословенског драмског позоришта
Љиљана Благојевић, Драган Гаги Јовановић, Нада
Блам, Калина Ковачевић, Вук Костић и домаћин фестивала Михаило Лаптошевић. У оквиру фестивала
публика је била у прилици да погледа "Стенд даун
са Небојшом Миловановићем", монодраму "О глуматању" Слободана Ћустића, дечју представу
"Змајко" Тода Николетића у режији Ибрахима Хасанагића, док је програм “Прибој кроз културу и
уметност” представио занимљиву и значајну историју града и остврнуо се на уметничку традицију
Прибоја. У току фестивала одржане су и две престижне радионице о поезији, прва са прибојским
рецитаторима и друга са студентима глуме.
Четврти фестивал "Дани Данила Лазовића",
који се одржава у част чувеног глумца, који је поставио високе уметничке критеријуме у говорењу
поезије, ове године био је најмасовнији када је реч
о посети и интересовању публике. Оснивачи фестивала “Дани Данила Лазовића” су Дом културе “Пиво
Караматијевић” и Завичајни музеј Прибој уз подршку општине Прибој и председника општине
Прибој.
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Марко Јовић победник
44. Лимских вечери поезије

44. Лимске вечери поезије, на којима су се такмичили 42 млада песника из 20 градова Србије,
Црне Горе и Босне и Херцеговине одржане су и
овог децембра у Прибоју. Једногласном одлуком жирија за овогодишњег победника проглашен је Марко Јовић из Филолошке гимназије
Београд, док су награде за пласман од другог
до петог места понели Изабела Чеперковић
Диас и Ана Бјелошевић из Београда, као и Хана
Растодер из Подгорице и Вукашин Тањевић из
Пљеваља.
О актуелном тренутку поезије код нас и
немерљивом доприносу фестивала за афирмацију младих песника, у протекле 44 године, говорили су председница жирија проф.др.
Јасмина Ахметагић и Марко Јовић овогодишњи
победник Лимских вечери поезије. Председница жирија је истакла да је упркос чињеници,
што је ове године квалитет поезије нешто слабији, изненађена на другој страни, квалитетом
поезије младих људи који су изабрани за финалисте.
"Прибој као средина у којој постоји традиција говорења поезије, нешто мора да
остави на том подмлатку и мислим да је то јако
важно и да су због тога ове Лимске вечери поезија јако важне.", рекла је она.
У посетско-музичком делу програма,
многобројној прибојској публици се на посебно емотиван начин представио глумац
Горан Султановић са својим чувеним Кабареом. Истичући нарочиту везу са Прибојем
због изванредних пријатељских односа са покојним прибојским глумцем Данилом Лазовићем, Султановић је похвалио истанчан укус и

одушевљење прибојске публике приликом сваког његовог наступа, као дар малих средина јер
је публика у великим центрима размажена са
вишком садржаја који се нуди и нема такву
врсту емоције и укуса као у Прибоју, граду где
се најбоље говори поезија и где се пола века
организују такви сусрети као Лимске вечери
поезије.
У оквиру фестивалских дана, организована је и промоција књиге прошлогодишње победнице Јане Петровић и песника Томислава
Маринковића добитника овогодишње Дисове
награде. Уручујући награду победнику фестивала Марку Јовићу, директорка прибојског
Дома културе Борка Пузовић, пожелела му је
да напише више стихова него први победник
Лимских вечери поезије Добрица Ерић, уз честитке за све учеснике конкурса и финалисте
овог престижног фестивала. Победнику фестивала Марку Јовићу уз новчану награду следује
и штампање прве збирке песама, коју по традицији издаје организатор Лимских вечери
поезије Дом културе Прибој.
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У Старом Прибоју нова котларница на биомасу
Нова котларница на биомасу у Старом Прибоју, која ће грејати као и стара, ОШ "Бранко
Радичевић", дечји вртић "Невен", Дом културе
"Пиво Караматијевић" и зграду Општинске
управе, званично је почела са радом 1. новембра. Ради се о инвестицији општине Прибој,
вредној 15 милиона динара са ПДВ-ом, а у
земљи и региону иста је пример позитивне
праксе, када је коришћење обновљивих извора
енергије у питању.
Три нова котла на пелет, домаће производње "Радијатор", пуштена су у рад у преподневним часовима, када су нову котларницу
са руководством ОШ "Бранко Радичевић"
обишли челници локалне самоуправе и медији. Осим котлова домаће производње, и извођач радова је домаћи, па је радове на
изградњи обавила фирма из Прибоја, „Енерготерм Плус“ д.о.о., која се на тендеру појавила
као најповољнији понуђач.

Тим поводом, председник општине Прибој Лазар Рвовић, захвалио се извођачу радова
на испоштованим роковима и квалитетно
обављеном послу, истичући скромност када је
у питању ова прибојска фирма, обзиром да су
овај јако захтеван посао, обавили за 5 милиона
динара мање, од процењене вредности, што је
допринело одређеним уштедама у општинском буџету. Он се посебно захвалио ученицима ОШ "Бранко Радичевић" на стрпљењу,
који ће од данас добити квалитетно грејање у
школи. Рвовић је нагласио да је пелет за ову сезону обезбеђен и да је ово пример на основу
кога ће се у наредној години решавати питање
прибојске топлане у Новом Прибоју.
Нова котларница на пелет је капацитета
0,9 MW, а изградњом исте је осим јефтинијег и
квалитетнијег, обезбеђено и безбедније
грејање установа у Старом Прибоју.
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Асфалтирано 1500 m у МЗ Кратово

Општина Прибој је у складу са годишњим пла- према Брезнима. Средства су обезбеђена из буџета општине Прибој.
ном Дирекције за изградњу Прибоја и плановима за побољшање путне инфраструктуре у
сеоским подручјима, наставила са активностима на асфалтирању и ревитализацији сеоских путева, који су у прибојској општини у
врло лошем стању, па је тако завршено асфалтирање једног од, када је проходност у питању, најлошијих путних праваца у месној
заједници Кратово, 1200 m путног правца ка
Јелачи.
Уз асфалтирање 1200 m путног правца
за Јелачу, асфалтирано је и 300 m пута на Кршу

Нови километар пута у МЗ Мажићи

Месна заједница Мажићи добила је нови километар пута, према унапред утврђеном плану
о асфалтирању сеоских путева Дирекције за
изградњу Прибоја.

Ради се о путу који је асфалтиран у два
потеза, по 500 m и који је веза са суседном општином Пријепоље, месном заједницом
Кучин, а средства су обезбеђена из буџета општине Прибој.

28

Издвајамо: Дирекција за изградњу Прибоја
- Насипање путева 11,3 km: Крњача – Ограде;
- Асфалтирано 11 путних праваца на сеоском
подручју (преостало још 32 путна праваца);
- Атарски путеви 13,5 km;
- Потпорни зидови у Првомајској, Рaсима Софтића, Раденка Караџића;
- Садња градског зеленила на Бањи;
- Набављена и постављена новогодишња декоративна расвета;
- Реконструкција задружних домова-Сјеверин
и Мажићи;

- Изградња градске фонтане;
- Радови на фискултрној сали основне школе
на Бањи - приватни инвеститор, Дирекција за
изградњу Прибоја урадила пројекат и вршила
надзор;
- Канцеларија за младе - инвестиционо одржавање;
- Постављени знакови за насељена места на
сеоском подручју и 10 саобраћајних огледала.

Рача
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Асфалт у Грачаници, Сјеверину,
Друглићима и Рачи

Завршено је асфалтирање 1 km пута у месној
заједници Бања, у селу Грачаница, према унапред утврђеном плану о асфалтирању сеоских
путева Дирекције за изградњу Прибоја.

Ради се о путу који је асфалтиран у два
потеза, укупне дужине 1 km. Такође, Сјеверин
је добио 1,3 км асфалтираног пута, на потезу
Сјеверин-Стрмац, а ради се о путу који се асфалтира у више фаза, па се наставак радова на
овој деоници очекује на пролеће. Последњих
дана месеца новембра асфалтирани су и Друглићи у МЗ Кратово, и то 385 м. Месна заједница
Рача такође је добила 700 м асфалта, на потезу
до раскрснице, а средства за асфалтирање свих
сеоских и приградских путева обезбеђена су из
буџета општине Прибој.

Јелача

Сјеверин
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Прибој добио градску фонтану

Са првим данима месеца новембра, Прибој је
добио своју прву градску фонтану. Фонтана је
изграђена у новом делу града, код укрштања
улица Немањине и Санџачких бригада, а иста
са расветом и уређеним простором од сада
краси најуже градско језгро Новог Прибоја.
Пројекат изградње прве градске фонтане, Дирекције за изградњу Прибоја, финансиран је из буџета општине Прибој са 2,5
милиона динара. Извођач радова била је
фирма "ХБСС" из Пријепоља, док је расвету на

фонтани радила фирма "Колинг инжењеринг"
из Прибоја, чија је вредност 400.000 динара.
Радови на изградњи фонтане трајали су 45 календарских дана, а осим изградње фонтане и
уређења простора на укрштању улица Немањине и Санџачких бригада, постављен је и
један стуб јавне расвете.
Реализацијом овог инфраструктурног
пројекта, Прибој је коначно добио своју прву
градску фонтану, уређено градско језгро и
јавну површину од користи свим грађанима.

Нови мокри чворови у
ОШ "Десанка Максимовић"

У ОШ "Десанка Максимовић" у току су радови
на потпуној реконструкцији мокрих чворова,
односно изградњи нових тоалета, који се
спроводе у оквиру Програма модернизације
школа, који спроводи и финансира Министарство
просвете, науке и технолошког развоја.
Вредност радова на
реконструкцији мокрих
чврова у згради школе у
Новом Прибоју је око
18.000 евра, а извођач радова је фирма "Модулор"
из Београда. Техничку документацију и помоћ у
надзору је обезбедила Дирекција за изградњу Прибоја. Након завршетка
радова у објекту у Новом

Прибоју, у истуреном одељењу ове школе у
Сјеверину, биће такође извршена изградња
мокрих чворова, чија је вредност око 11.000
евра.

Донација Општине Прибој
Дому здравља

Општина Прибој донирала је Дому здравља Прибој
неопходне апарате за климатизацију, вредности 250.000
динара, и то у виду шест клима уређаја за потребе Службе
за стоматолошку здравствену заштиту деце и Службе
за здравствену заштиту одраслих становника.
Ради се о климатизацији простора надоградње
Школског диспанзера, Амбуланте Насеље, који је још
2009. године надограђен и реконструисан средствима
Европске уније. На овај начин створени су бољи и комфорнији услови за рад особља и боравак пацијената, обзиром да су климатизоване чекаонице за пацијенте,
интервенције и лекарске ординације.
Ово је само једна у низу донација прибојском здравству од стране локалне самоуправе, која иако спада у оне
са најскромнијим буџетом, увек има завидна издвајања
за побољшање квалитета здравствених услуга у Прибоју.

Потписан уговор о ревитализацији атарских путева са
Мин. пољопривреде и
заштите животне средине

Општина Прибој један је од потписника уговора о
коришћењу средстава за уређење пољских путева и комасације.
Уређење пољских путева омогућиће пољопривредницима лакши приступ својим парцелама, што ће се одразити и на квалитет производа, пре свега воћа, али и на
већу безбедност у саобраћају. Вредност
радова који су планирани на територији општине Прибој
је 19.234.610,00 динара, од чега општина
Прибој
финансира
са
11.943.610,00 динара
а министарство са
7.291.000,00 динара,
захваљујући чему ће
бити уређено 53.500
m2 површине.

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
Саша Василић
zamenikpredsednika@priboj.rs
Председник Скупштине општине Прибој
Борис Мрдовић
predsednik.so@priboj.rs
033/2445-648
Начелник општинске Управе
Миомир Чавић
nacelnik@priboj.rs
033/2445-442
Помоћници председника општине:
Мирослав Буквић
Јасмин Хоџић
Славиша 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
Електро дистрибуција: 445-641
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