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Увод
Канцеларија за локални економски развој општине Прибој почела је са радом 01.
новембра 2012. године. Послује у оквиру Регионалне Развојне Агенције „Златибор“ са седиштем
у Ужицу, а егзистира као пословна јединица. Општина Прибој финансира рад Канцеларије за
локални економски развој у Прибоју, која је и основана с обзиром на потребу која је произашла
из приоритетних развојних праваца који су утемељени у Стратегији одрживог развоја општине
Прибој 2012-2017 године.
Циљ Канцеларије за локални економски развој је развијање капацитета локалних
привредних група ради бржег економског развоја и стварања нових радних места кроз пружање
подршке локалној пословној заједници и стварања позитивне пословне климе која ће омогућити
развој приватног сектора, израда предлога пројеката који се тичу локалног економског развоја,
креирања базе података.
У Канцеларији за локални економски развој општине Прибој, запослено је 10 лица са
високим стручним образовањем различитих профила.
Рад Канцеларије за локални економски развој општине Прибој током 2012/2013. године
био је усмерен на следеће активности: подршка локалној пословној заједници кроз пружање
свих врста пословних информација битних за њихово пословање, техничка подршка у
имплементацији националних програма подршке предузетништва, одржавање разних програма
обуке за одрживо и конкурентно пословање по тржишним принципима, пружање правне и
техничке подршке, давање савета, благовремено пружање информација, учешће на сајмовима и
другим привредним изложбама. Такође, веома битне активности у које је укључена Канцеларија
за локални економски развој општине Прибој јесу активности на подршци локалном
економском развоју кроз процес стратешког планирања, подршка у развијању, припреми и
имплементацији пројеката од локалног и регионалног развојног значаја, праћење и
истраживање могућности за финансирање развојних програма, као и сарадња са свим локалним,
регионалним и националним институцијама и организацијама.

1.1 Подршка локалној пословној заједници


У оквиру сталне активности рада са клијентима у току 2012/2013. године канцеларију
је посетило 60 клијената. Од тога 35 потенцијалних и 25 постојећих предузетника, који су
се углавном интересовали за изворе финасирања, начин регистрације предузећа или
радње.



Формирана је маилинг листа путем које се представницима МСП сектора, НВО
организацијама и удружењима пружају правовремене информације о актуелностима и
расписаним програмима. Конкретно, у оквиру подршке пословној заједници
предузетницима је пружено 158 информација за програме и актуелне конкурсе било
телефоном, путем маила или лично у канцеларији или путем сајта општине Прибој.
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Пружана је техничка подршка имплементацији програма за подстицање запошљавања и
привредног развоја, путем одобравања кредита Фонда за развој Републике Србије
(START UP) правним лицима и предузетницима. У оквиру овог програма подељено је
укупно 5 комплета докумената потребних за подношење захтева. Канцеларија за локални
економски развој општине Прибој константно је током године пружала пословне
информације/консултације постојећим МСПП и у вези са осталим програмима Фонда за
развој за 2012/2013. годину. Реч је о кредитним средствима за подстицај и развој
предузетништва тзв. стандардни програм као и кредитним средствима за
најнеразвијенија подручја у коју спада и општина Прибој. Помоћ се огледала кроз
пружање пословних информација о поступку конкурисања, потребној документацији и
помоћ у попуњавању конкурсних образаца. У оквиру овог програма подељено је 10
комплета конкурсне документације.



Канцеларија је учествовала и подржала Националну агенцију за регионални развој у
имплементацији свих њених програма за доделу бесповратних средстава. Током
конкурса, константно је пружана подршка у припреми конкурсне документације.
Подељено је 15 комплета конкурсне документације. Из општине Прибој једно предузеће
по Програму подршке развоја конкурентности МСПП и задруга добило бесповратна
средства у вредности од 60.000 динара.



Путем Програма који спроводи удружење грађана „ENECA“ из Ниша у сарадњи са
компанијом „Philip Morris“ додељивана су бесповратна средства до 200.000 динара за
куповину опреме за покретање малих и породичних предузећа. Важно је нагласити да је
овај програм био подржан и од стране Националне службе за запошљавање, а са свим
детаљима конкурса потенцијални апликанти могли су се упознати и на званичном сајту
општине Прибој. Подељено је преко 20 комплета конкурсне документације, пружана је
помоћ у попуњавању апликације, прикупљању неопходних докумената. У оквиру напред
наведеног Програма, двоје младих предузетника из Прибоја је добило средства у износу
од око 400.000 динара. Конкурс је важио за територију целе Републике Србије тако да се
ово може сматрати успехом да су два предузетника из Прибоја добила ова средства и тим
путем се отворила могућност за запошљавање најмање четворо незапослених лица. У
децембру 2013. године удружење грађана „ENECA“ из Ниша у сарадњи са компанијом
„Philip Morris“ објавила је још један конкурс чији је циљ јачање предузетништва у Србији
и овим пројектом ће бити подржано 100 малих бизниса са добром пословном идејом из
целе Србије, који ће добити опрему у износу до 200.000 динара. На иницијативу
запослених у Канцеларији и у сардњи са удружењем грађана „ ENECA“ по први пут је у

Прибоју одржана презентација програма „Покрени се за посао“. Презентација је
одржана у среду 18. децембра 2013. године у малој сали Дома културе, где су свим
заинтересованим грађанима дата упуства за попуњавање потребних формулара и где су
представници удружење грађана „ENECA“ одговарали на питања грађана и путем
презентације детаљније објаснили услове конкурса. Презентацији је присуствовало преко
70 заинтересованих лица, па је ово једна од најпосећенијих презентација у оквиру овог
програма. У Канцеларији је подењено 119 комплета конкурсне документације и пружана
је саветодавна и стручна помоћ заинтересованим грађанима. По подацима удружења
грађана „ENECA“ највећи број конкурсних пријава је стигао из општине Прибој.


У оквиру Програма за повратнике Канцеларије за одрживи развој недовољно развијених
подручја који такође пружа шансу да млади људи до 40 година старости започну
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сопствени бизнис, а школу су завршили ван свог родног места. Троје младих из Прибоја
добило је средства у износу од преко 1.000.000 динара. Запослени у Канцеларији за
локални економски развој пружали су стручну и техничку подршку за овај програм.
Конкурс је био објављен и на општинском сајту. Путем овог програма упослено је
најмање троје људи.


Канцеларија за локални економски развој општине Прибој пружала је помоћ
потенцијалним апликантима по конкурсу Фонда за развој општине Прибој који је
додељивао бесповратна средства за набавку опреме, унапређење процеса рада као и
додатно упошљавање. У оквиру овог конкурса Канцеларија је пружала помоћ дајући
инормације о условима конкурса, помоћ у попуњавању бизнис плана, односно стручну и
техничку помоћ. По првом позиву Фонда за развој троје предузетника, које се обратило за
стручну и техничку помоћ, Канцеларији успело је да добије бесповратна средства у
укупном износу од 1.280.000 динара*.



У сталне активности Канцеларије спадају и обуке за незапослена лица као и обуке за
постојећа предузећа и предузетнике. Почев од новембра 2013. године када је Канцеларија
почела са радом одржано је шест обука за почетнике у бизнису за израду бизнис плана
коју је укупно прошло 68 полазника и једна обука за постојеће предузетнике и предузећа
на тему увођења иновација у пословању коју је похађало 11 полазника. Након завршене
обуке полазници обуке за почетнике у бизнису добијају сертификат издат од Националне
агенције за регионални развој. Сертификат је један од услова за коришћење
бесповратних средстава за самозапошљавање која даје Национална служба за
запошљавање. Тродневна обука за почетнике у бизнису, као и за постојеће предузетнике
и предузећа је бесплатна, литература која се даје полазницима на обуци такође.
Канцеларија је организовала обуку и „Преглед стандарда квалитета и заштита животне
средине“ која је намењена постојећим и потенцијалним малим и средњим предузећима.
Обуку у трајању од два дана похађало је 17 учесника који су добили сертификат издат од
Националне агенције за регионални развој. Укупна вредност обука које су реализоване на
теритрији општине Прибој за напред наведене кориснике износи 440.000 динара.
Средства за реализацију обука обезбеђује Национална агенција за регионални развој
преко Министарства финансија. Ове обуке су организоване у сарадњи са НСЗ из Прибоја и
Регионалном развојном агенцијом „Златибор“. У сарадњи са Регионалном развојном
Агенцијом, а у оквиру Програма који је донела Влада Републике Србије, а који се реализује
преко акредитованих развојних агенција, канцеларија сваког месеца у 2013. години
реализује услугу консалтинга за предузетнике у укупном трајању од пет сати. Ова врста
услуге реализује се до краја текуће календарске године.



На самом почетку свог рада запослени у Канцеларији за ЛЕР учествовали су на 11.
Међународном предузетничком сајму БИЗНИС БАЗА и 4. Сајму локалне самоуправе
„Повежи се!“ на Београдском сајму 29. новембра 2012. године. Основни циљ и сврха
учешћа била је усмерена у правцу промоције туристичких потенцијала општине Прибој,
приближавање и презентовање потенцијалним инвеститорима зашто је битно и
исплативо да улажу у развој овог дела Златиборске области. У ту сврху су искоришћени
промотивни материјали, брошуре, веб презентације и промотивни филм „Прибој сутра“.
Конкретно је представљен план обнове Рехабилитационог центра „Бања” сређивања
центра Прибојске Бање и предлози изабраних пројеката изградње SPA&WELLNESS
центра у Прибојској Бањи. Концептом промоције типичних производа из наше области,
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изложени су и представљени: радови Удружења жена „Мост“ из Прибоја као и
промотивни материјали успешних локалних предузећа.


Запослени у Канцеларији су учествовали и на 12. Међународном предузетничком сајму
„БИЗНИС БАЗА“ и 5. Сајму локалне самоуправе на Београдском сајму од 27-29. новембра
2013. године где су и овај пут промоцијом туристичких потенцијала Прибоја и производа
локалних предузетника успели да привуку пажњу посетилаца чија је оцена била да је
општина Прибој имала најзапаженији и најтранспарентиниј штанд у Златиборском
округу.

Укупна вредност пружене подршке локалној пословној заједници, тачније висина
привучених средстава захваљујући анагажовању запослених у Канцеларији за локални
економски развој износи 1.900.000 динара.

1.2. Подршка локалној самоуправи и локалном економском развоју




У партнерству са општинама Нова Варош и Пријепоље (општина Нова Варош је водећи
апликант) реализован је пројекат који се тиче унапређења рада Канцеларија за локалноекономски развој. Пројекат је предат у оквиру 1. Позива EXCHANGE 3 програма. Вредност
пројекта „Развој пословног окружења у Новој Вароши, Прибоју и Пријепољу“ износи
155.127 €*. Запослени у Канцеларији за локални економски развој обављао је активности
прикупљања неопходне документације за припрему пројекта у вези са општином Прибој
и био у сталном контакту са запосленима у Канцеларији за ЛЕР општине Нова Варош,
учествовао у припреми пројекта а касније и у самој реализацији. Пројекат је одобрен за
финансирање и успешно завршен. Као резултат овог пројекта све три ЛЕР канцеларије
добиле су савремену опрему, опремљене су просторије за рад, а запослени у ЛЕР
канцеларијама су кроз низ обука/радионица стекли стручна знања и вештине неопходна
за даљи рад. Овај пројекат је веома важна основа за почетак рада Канцеларије за локални
економски развој општине Прибој, јер је поред напред наведених обука прибављена и
вредна опрема за саму Канцеларију (рачунари, лаптопови, платно за презентације, клима
уређај као и инфраструктурни радови у самим просторијама Канцеларије).
Канцеларија за локални економски развој општине Прибој реализовала је пројекат
„Адаптација и опремање Омладинског центра Прибој“ чија укупна вредност износи
55.196$ или 4.664.062 динара а који финасира Европска унија и влада Швајцарске кроз
програм ЕУ Прогрес са 88,83% учешћа, док је општина Прибој издвојила 11,17%
потребних средстава. Пројекат је одобрен у оквиру трећег позива у оквиру Програма ЕУ
ПРОГРЕС. Уговор за реализацију овог пројекта потписан је 20. маја 2013. године. Радови
на адаптацији будућег Омладинског центра почели су 9. септембра и завршени су 20.
новембра 2013. године. Као резултат овог пројекта Канцеларија за младе добила је око
158 m² инфраструктурно опремљеног простора, који је до сада морала да изнајмљује
(мини кухињу, салу за обуке и слободне активности младих и две канцеларије).
Адаптирани простор Омладинског центра званично је отворен 20. новембра 2013. године
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и у присуству локалних званичника, представника ЕУ ПРОГРЕС-а и Министарства
омладине и спорта и представника Канцеларија за младе из региона. Омладински центар
је предат на коришћење Канцеларији за младе општине Прибој.
Са пројектом „Опремање простора за рад Омладинског центра“, Канцеларија за локални
економски развој је у име општине Прибој, а за потребе Канцеларије за младе
конкурисала по јавном позиву Министарства омладине и спорта за подршку општинама
из IV групе развијености за спровођење омладинске политике на локалном нивоу и
реализације локалних акционих планова за младе (ЛАП). Како је пројекат позитивно
оцењен, уговор је потписан 16. априла 2013. године у Палати „Србија“ и његова укупна
вредност износи 680.578 динара, а који је финасиран у целости од стране Министарства
омладине и спорта. Пројектом је предвиђена набавка вредне опреме која ће бити
смештена у новим просторијама Канцеларије за младе и овај пројекат заједно са
претходно наведеним пројектом који финансира ЕУ ПРОГРЕС представља заокружену
целину када је у питању унапређење рада Канцеларије за младе општине Прибој.
 Општина Прибој ће преко Канцеларије за ЛЕР бити укључена у реализацију пројектне
идеје под називом „Регионална хладњача“ коју је на конкурсу у оквиру пројекта „Јавноприватно партнерство (ЈПП) као развојни потенцијал“ кандидовала општина Пријепоље,
а општина Прибој је партнер. Напред наведени пројекат „Јавно-приватна партнерство
(ЈПП) као развојни потенцијал“ спроводи Националана алијанса за локални економски
развој (НАЛЕД) уз подршку USAID–a и Министарства регионалног развоја и локалне
самоуправе. Циљ пројекта је да се кроз техничку помоћ у изради локалних акционих
планова за пројектне идеје јавно-приватна партнерства локалне самоуправе оспособе за
учешће у оваквим пословним аранжаманима са приватним партнерима. Уједно пројекат
треба да покаже да је ЈПП економски и социјално прихватљив модел за реализацију
послова које могу повољно утицати на економски развој локалних заједница као и начин
да се грађанима и привреди на ефикасан начин пруже квалитетне услуге из надлежности
локалних самоуправа. Укупна процењена вредност овог пројекта је 1.277.957 $*.
 Канцеларија за ЛЕР помогла је у изради пројекатa „Уређење јармовачког потока и
претварање у излетиште“ са којом је Удружење жена „Сачувајмо село“ конкурисало код
Траг фондације. Проејкат је спроведен успешно, тако да је излетиште на Јармовцу као и
споменик Солунцима свечано отворено 06. октобра 2013. године. Укупна вредност
реализовних активности на овом пројекту а у чијем финасирању је учествовала и
општина Прибој и једна локална предузетничка радња износи 684.500 динара*.
Општина Прибој је учествовала са 223.500 динара*.
 У децембру 2013. године одобрен пројекат између Општине Прибој и Делегације
Европске уније у Србији о реализацији пројекта „Ми бринемо о старима“, који је за
потребе општине Прибој, односно Центра за социјални рад, израдила Канцеларија за
локални економски развој. Уговор је потписан 29. јануара 2014. године, а у току је
импелментација. Пројекат је одобрен и биће финансиран у оквиру програма EXCHANGE 4,
који финансира Европска унија, а спроводи га Стална конференција градова и општина.
Општина Прибој је носилац пројекта, док улогу коапликанта имају центри за социјални
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рад из Прибоја, Пријепоља и Нове Вароши, као и општина Пријепоље. Укупна вредност
пројекта износи 198.000 € од чега ће Европска унија, путем гранта финансирати 90% док
ће преостали део трошкова бити покривен од стране три партнерске општине и подељен
сразмерно добитима које ће општина имати од пројекта.








Општина Прибој, посредством Канцеларије за ЛЕР, учествује у пројектима Сарадње у
прекограничном региону Дрина-Тара и Пројекту одрживог локалног развоја (СЛДП).
Први пројекат, чији је циљ повећање конкурентности регије Дрина-Тара тиче се
заједничких активности на развоју руралних подручја, предузетништва, туризма и
заштите животне средине. Пројекат спроводи Радна група за регионални рурални развој
– SWG, а подржавају га Министарство пољопривреде Босне и Херцеговине, Србије и Црне
Горе. Запослени Канцеларије, којег је именовала општина, активно учествује у
представљању интереса општине, формулисању предлога пројеката и стратешком
одлучивању о будућим активностима у оквиру сарадње. Заједнички приоритетни
пројекти биће ускоро представљени донаторима, како би у најкраћем року дошло до
њихове реализације. Пројекат одрживог локалног развоја (СЛДП) који финансира УСАИД,
а спроводи Стална конференција градова и општина је петогодишњи пројекат Америчке
агенције за међународни развој који подржава локалне самоуправе, приватни сектор и
цивилно друштво да унапреде ефикасност и остваре економију обима кроз
међуопштинску сарадњу, са циљем убрзаног економског развоја. Кључне активности
овог пројекта усмерене су на подршку отварању нових радних места и смањењу
незапослености у регионима. Два запослена Канцеларије за ЛЕР учествују у програму
обуке за привлачење страних инвестиција, која је организована у оквиру овог пројекта, а
чији је циљ да се стечено знање примени на локалном нивоу и тиме допринесе
економском развоју општине.
Канцеларија је код амбасаде Јапана у Србији, а кроз Програм донација за основне потребе
становништва (ПОПОС), аплицирала са два пројекта, за набавку ултразвучног апарата и
возила хитне помоћи, за потребе Дома здравља, и за набавку и постављање нове
столарије за МЕТШ. Од амбасаде још увек није стигао одговор о томе да ли су спремни да
финансирају наведене пројекте. Укупна процењена вредност пројеката износи 50.000€*
односно 67,000 €*.
Запослени у Канцеларији за ЛЕР припремили су предлог пројекта „Тениски терен у
Прибоју“, са којим је Општина Прибој аплицирала код Фондације Новак Ђоковић. Укупна
вредност пројекта је 20.500 €*. Након предаје пројекта уследила је и званична посета
директорке Фонда Јелене Ристић и пројекат је одобрен. Уговор је потписан након чега
следи реализација пројекта. Пројектом је предвиђена изградња тениског терена, обука
два тениска тренера и промотивне активности. Тениски терен биће на располагању деци
и младима који желе рекреативно да се баве тенисом.
У току 2013. године oчекивало се и расписивање два позива за прекограничну сарадњу,
један са Босном и Херцеговином и други са Црном Гором који су услед промена процедуре
имплементације пројеката које финансира Европска унија у Србији, у овој години
изостали. Када се узме у обзир чињеница да је општина Прибој на наведеним конкурсима
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могла потенцијално да учествује са 4 пројекта, што као носилац, што као партнер на
пројекту, постаје јасно колико је ово ограничавајуће деловало на укупан збир
постигнутих резултата Канцеларије. Канцеларија већ има у плану идеје које би
евентуално могле бити реализоване у оквиру ових програма и очекује се расписивање
јавних позива у 2014. години.
У сарадњи са Регионалном развојном агенцијом „Златибор“ из Ужица одржано је
презентација поводом реализације пројекта ЕУМЕТАЛ 2, а у којем учествују фирме
металског комплекса са територије Србије и БиХ. У оквиру овог пројекта које највећим
делом финансира ЕУ, предвиђена је бесплатна обука за раднике металског сектора у
циљу повећања конкурентности фирми БИХ и Србије, као и јасно сагледавање проблема
металског сектора који је у тешкој ситуацији. У оквиру овог пројекта биће израђена
брошура у којој ће бити промовисана и три предузећа из општине Прибој, а баве се
прерадом и производњом производа од метала. РРА „Златибор“ реалаизује пројекат
„Прогнозно-извештајни систем у пољопривреди прекограничног региона“. Пројекат
финансира Европска унија у оквиру Прекограничног програма Србија-БиХ, а заједно
реализују Пољопривредна саветодавна и стручна служба Ужице и Федерални завод за
пољопривреду Ужице уз партнерску подршку Регионалне развојне агенције „Златибор“ и
Сарајевске регионалне развојне агенције. У Републици Србији пројекат ће се реализовати
на територијама општина: Бајина Башта, Косјерић, Нова Варош, Пожега, Прибој,
Пријепоље, Чајетина и града Ужица. Запослени из Канцеларије за ЛЕР учествовали су у
организацији презентације пројекта која је била уприличена у просторијама КЛЕР-а уз
присуство представника локалне самоуправе. У првој фази пројекта планирано је
успостављање прогнозно-извештајног система кроз набавку 20 метеоролошких станица
за прикупљање података у Србији и 15 станица у Босни и Херцеговини (једна од њих биће
инсталирана и у општини Прибој), софтвера за обраду података и прослеђивање
информација пољопривредним произвођачима путем СМС порука. Поред тога, у наредној
фази, планирана је промотивна кампања (у коју је укључена и општина Прибој) која има
за циљ да информише што већи број пољопривредних произвођача о предностима
система и укључи их у његово активно коришћење. Услуга ће бити потпуно бесплатана у
наредне три године од тренутка успостављања и почетка функционисања система.
Запослени у Канцеларији за ЛЕР присуствовали су и учествовали у организацији
презентације пројекта у мају месецу текуће године. Вредност пројекта је око 300.000
ЕУР-а*.
Центар за социјални рад општине Прибој је спроводио пројекат израде социјалне карте
општине Прибој. Представник Канцеларије за локални економски развој био је задужен
за креирање базе података „Социјална карта“ у коју ће бити унети сви подаци
прикупљени са терена. Пројекат је трајао шест месеци, а учествовало је укупно 15
попсивача. Пројекат су финансирали Национална служба за запошљавање и Општина
Прибој. Вредност базе коју је израдила Канцеларија за ЛЕР за потребе уноса података из
социјалне карте је око 50.000 дин.
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Узимајући у обзир пројекте који су фази реализације и оне који су реализовани
укупна њихова вредност остварена радом и подршком запослених у Канцеларији за
локални економски развој износи 13.375.878,00 динара.


Представници Канцеларије за ЛЕР били су чланови тима за израду Годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2013. годину. Програм је
одобрен од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике
Србије. Према Закону о пољопривредном земљишту ("Сл.гласник Републике Србије",
бр.62/2006 бр.62/2006, 65/2008-др. закон и 41/2009) општина је била дужна да донесе
овај план најкасније до 31. марта текуће године. Овим планом створена је могућност,
тачније његово усвајање представља један од услова за привлачење финсијских
средстава из Министарства пољопривреде.



Општина Прибој је једна од 15 општина Републике Србије укључена у програм
Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине под називом „Програм
промоције обновљиве енергије“. У оквиру овог Програма предвиђена је израда Студије
оправданости за коришћење биомасе. Тим поводом одржано је више састанака у МЕРЗ-у
којим је присуствовао и руководилац одељења Канцеларије за локални економски развој
и представник ЈП „Топлана Прибој“. Запослени у Канцеларији за локални економски
развој задужени су за прикупљање неопходних података за израду напред поменуте
студије.



У току је израда Студија конкурентности локалних самоуправа за 35 општина (међу њима
је и Прибој) коју спроводи консултантска кућа „Development Consulting Group“ у оквиру
Програма ЕУ ПРОГРЕС. Канцеларија је била задужена за целокупну координацију
активности, на територији Прибоја, неопходних за саму Студију. То подразумева
организацију састанака фокус група, прикупљање података о локалној самоуправи, а и
сама је била задужена за упитник који се односи на питања локалног економског развоја.
Студија је тренутно у фази израде.

Подршка транспарентности рада локалне самоуправе
Запослени у Канцеларији за ЛЕР раде на пословима правоврменог информисања јавности
о раду локалне самоуправе и њеним активностима, активностима јавних предузећа и уопште
јавних установа које обављају делатност од општег интереса. С тим у вези званична интернет
презентација општине Прибој (www.priboj.rs) која је пуштена у рад 4. октобра 2012. године, а
коју уређују запослени у Канцеларији за локални економски развој, једна је од најпосећенијих
интернет презентација локалних самоуправа у Златиборском округу и као таква сваки дан
бележи нове рекорде посећености. Након годину дана рада, сајт је забележио преко 68 хиљада
посета, а посете на дневном нивоу достизале су и до 3.000. Сајт општине Прибој се ажурира
свакодневно, што доприноси бољој информисаности грађана, а на овај начин органи локалне
самоуправе свој рад, намере и активности чине транспарентним. Грађани су тачно и бесплатно
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информисани о функционисању општинских органа, јавних предузећа и других установа у свако
доба дана. Сајт тренутно ради у ћириличној и латиничној варијанти. Редовно се врши месечни
backup целог сајта, да би у случају злонамерног нарушавања рада сајта могао да се врати на
пређашње стање. За годину дана је објављено чак 490 страница на сајту, које са укупним
подацима након годину дана заузимају 422 MB.
Паралелно са новим сајтом кренуо је да ради и Систем 48 сати, који су грађани користили
путем сајта 55 пута, а поставили су 98 питања. Укупно је наручено 235 извода који су достављени
грађанима на кућне адресе. Путем сајта објављују се и јавне набавке Општинске управе што је и
законска обавеза уколико општина има свој сајт. Такође, на званичном општинском сајту
грађани су више пута пратили уживо скупштинско заседање. У плану је да овај вид преноса
постане стандардни. У виду подршке, за потребе Општег удружења предузетника, Канцеларија
за ЛЕР израдила је сајт предузетника(www.preduzetnicipriboj.rs), који служи као својеврстан
предузетнички сервис, а у сличне сврхе израдила је и веб презентацију за потребе 34. Сабора
лекара у Прибоју(www.saborlekara2013.rs).
У току је израда сајтова јавних предузећа, као и страница посвећена нашем прослављеном
глумцу, манифестација „Дани Данила Лазовића” (www.danidanilalazovica.rs) који су планирани да
буду пуштени у рад у наредном периоду. Активно се приступило прикупљању потребних
података за формирање сајта Туристичке организације Прибој, све у сарадњи са ТО Прибој.
Прикупљени су подаци о Прибоју, околини, географском положају, историји града као и о
туристичкој понуди, манифестацијама и смештајном капацитету. Посебан одељак је посвећен
Прибојској Бањи. Није изостављена и угоститељска понуда. Све је поткрепљено мноштвом
фотографија које веродостојно могу да представе лепоте нашег краја. Сајт ће бити од велике
користи како за оне туристе који су већ имали прилику да посете наш крај али и за оне који би
тек да се заинтересују за лепоте прибојског краја. Предност је могућност брзог приступа
информацијама и бољег сналажења туриста.
Радници Канцеларије за ЛЕР припремили су два броја Билтена општине Прибој за период
јул 2012-јул 2013. године, као и за период јул 2013-децембар 2013. Први број је штампан у 2000
примерака, а други у 1000 примерака. Грађани су могли бесплатно да преузму примерак на
локалним трафикама, у Услужном центру општине Прибој, а исти је постављен и на званичном
сајту општине Прибој. За потребе општине Прибој Канцеларија врши прелом и припрему
важних општинских докумената, а један од њих је био Годишњи план коришћења и заштите
пољопривредног земљишта.
Сајт Центра за социјални рад Прибој (www.csrpb.rs) је пуштен у рад 31. децембра 2013.
године. На сајту се грађани могу информисати о раду Центра за социјални рад, услугама које он
пружа, као и о својим правима.
Вредност реализованих активности у оквиру подршке транспарентности рада локалне
самоуправе, а подразумева се израда и месечно одржавање сајта општине Прибој (прикупљање и
обрада информација), припрема и прелом докумената за штампу, прилагођавање
мултимедијалних садражаја за објављивање на сајту, унос података на Порталу јавних набавки,
припрема и одржавање сајтова за јавна предузећа и остале јавне установе на територији Прибоја
износи 1.000.000 динара.
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Унапређење људских реусрса у оквиру Канцеларија за ЛЕР
Запослени у Канцеларији за ЛЕР стручно се усавршавају путем учешћа на различитим
радионицама и обукама. Обуке на тему управљања пројектним циклусом, привлачења страних
инвестиција, инфо дани у оквиру јавних позива и слично, а укупан њихов број је 14. Такође
представници КЛЕР-а Прибој, а за потребе општине учествују у организацији, а и сами врло
често организују различите догађаје као што су презентације, инфо дани, online обуке, радни
састанци, састанци фокус група, технички подржавају такве догађаје, активно учествују у њима и
редовно обавештавју јавност о томе.
Напомена: * - обележава вредности које не улазе у укупан збир реализованих пројектних
активности.

Извештај саставиo:
Крсто Јањушевић
помоћник председника општине за локални и економски развој
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