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Почело спровођење
Обједињене процедуре

Инвеститори ће захваљујући Закону о изменама и допунама
Закона о планирању и изградњи, уз само један сусрет са адми-

нистрацијом, која издаје грађевинску дозволу, моћи ту доз-
волу да добију за 28 дана.То је оно о чему се годинама уназад причало у Србији,као једном од најважнијих услова за веће инвестиције, а садаће се кроз примену у пракси показати да ли је реализација овезаконске одредбе у потпуности могућа у садашњим условима.Инвеститори који су предали захтеве за издавање грађевин-сих дозвола, до 17. децембра прошле године, треба да сеизјасне да ли желе да се процедура за издавање настави постаром или по новом закону.За спровођење обједињене процедуре припремио се иПрибој као локална самоуправа. Систем обједињене про-цедуре је успостављен између Општине Прибој, ЈКП УслугаПрибој, "Телеком Србија" АД, Електросрбија д.о.о. – огранакПрибој и Републичког геодетског завода – Службе за катастарнепокретности Прибој и других организација којима су пове-рена јавна овлашћења. Тиме је привреди и грађанима омо-гућено да, на једном месту, преко Јединственог шалтераОпштине Прибој поднесу захтев са потребном документа-цијом и доказом о плаћеним таксама и накнадама, након чегаће општина, у име и за рачун странке, прибавити све потребнеуслове и остала документа од јавних предузећа и катастра и узаконом прописаном року решити по захтеву.Обједињена процедура представља значајну позитивнуновину, уведену изменама и допунама Закона о планирању иизградњи из децембра 2014. године, која ће смањити кораке,трошкове и време изградње, прикључења на инфраструктуруи уписа права својине. Тиме ће се за привреду и грађане зна-чајно поједноставити компликован процес прибављања доку-мената, потребних у различитим фазама изградње објеката.
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Уводна речПоштовани грађани Прибоја,пред вама је нови Билтен општине Прибој, за првополугође 2015. године. Иако у тешким и историјскиможда, најважнијим данима за наш град, потрудили смосе да учинимо што је могуће више за бољи живот свихграђана. Планови су увек већи од реализације, али је намапосебно задовољство што реализацију активности за пе-риод од јануара до јула ове године, можемо назвати пла-нови са краја 2014. године. У петом броју Билтенапрезентовали смо вам најважније резултате и најбитнијеодлуке које смо донели, а ви сте као и увек позвани дадате сугестије и предлоге.
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Потписан Уговор о преносу права својине са
државе на општину Прибој

Уговор о преносу права јавне својине на непок-
ретностима на другог носиоца јавне својине,

без накнаде, између Републике Србије и Оп-
штине Прибој закључен је 19. јуна у Прибоју.
Предмет овог уговора је пренос власништва

над Погоном 4 са државе на Општину, чиме се
стварају услови за даљи привредни развој и

напредак прибојске општине.Уговор је у име Републике Србије потпи-сао в.д. директора Републичке дирекције заимовину Републике Србије, Јован Воркапић а уиме Општине Прибој, председник Општине,Лазар Рвовић. Како је још предходним Угово-ром о замени испуњења било прецизирано,Влада Републике Србије је сагласна да се по-траживања која Република Србија има премаКорпорацији ФАП а.д. из Прибоја измире дава-њем уместо плаћањем, и то преносом имовинеКорпорације ФАП а.д. у власништво државе,док се новим уговором, непокретности (зем-љиште и објекти) које је Република Србијастекла путем ове замене испуњења, преносе изјавне својине државе на јавну својину општинеПрибој, без накнаде, уз обавезу да општинаПрибој тим средствима оснује посебно при-вредно друштво.Како је приликом потписивања Уговора,рекао в.д. директора Републичке дирекције заимовину Републике Србије Јован Воркапић,једним оваквим уговором дају се крила даљемпривредном развоју не само Прибоја, већ целерегије.

Председник општине Прибој Лазар Рво-вић је констатовао да је ово велики дан за При-бој, јер је општина добила у својинунајвреднији део ФАП-а.Осим формирања Слободне зоне, оче-кује се финализација договора са финским ин-веститором “Сису ауто”, обзиром да су већготови пројекти за реконструкцију овог по-стојења, у коме ће бити покренута најсавреме-нија производња. Он је казао да је ово до садапрви прави приступ једне Владе ове државе,којој се захвалио на интересу да реши суштин-ски битна питања не само Прибоја, већ регијеи државе.Јовану Воркапићу в.д. директору Репуб-личке дирекције за имовину Републике Србије,председник општине Прибој је том приликомуручио Повељу захвалности, за посебан допри-нос у остваривању интереса прибојске оп-штине и привредни развој општине Прибој.



Реконструкција одмаралишта у Сутомору
Планом капиталних инветиција општине

Прибој планирана је реконструкција дечјег од-
маралишта у Сутомору у року од три године,
почевши од 2014.године и тада је уложено 4
милиона динара за санацију крова и замену

спољне столарије.Потпуно адаптирање овог објекта одла-гао је проблем бесправног усељења избеглихлица са Косова, тако да радови нису могли навреме бити отпочети, до коначног судског ре-шења о њиховом исељењу, што је био је једанод разлога у кашњењу са добијањем грађевин-ске дозволе за отпочињање радова. Радови супочели почетком 2015. године, а предвиђена јереконструкција ентеријера, која подразумевакомплетну замену инсталација, унутрашњестоларије као и израду мокрих чворова, тоа-лета које ће након реконструкције имати свесобе. Планирано је увођење кабловске телеви-

зије, интернет конекције, као и свих стандард-них услуга када су објекти ове намене у пи-тању. У питању је инвестиција у износу од 9милиона динара. Радови на реконструкцији суу току, а рок завршетка радова је почетак авгу-ста текуће године. Извођач радова је предузеће"Мушовић" доо Пријепоље. Након завршеткарадова у другом делу летње сезоне, општинскоодмаралиште у Сутомору биће доступно дециПрибоја, када ће и Туристичка организацијарасписати позив за летовање. Капацитет овогодмаралишта је 60 лежајева.За 2016.годину планирано је издвајањејош додатних 5 милиона за уређење ексте-ријера, што ће бити завршна фаза у рекон-струкцији овог одмаралишта. Одмаралиште ћебити доступно свим грађанима општине При-бој, првенствено деци, по повлашћеним це-нама.
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Ове године побољшање путне
инфраструктуре у општини Прибој 

Приликом посете првог човека "Путева
Србије" Зорана Дробњака општини Прибој у

фебруару ове године, договорено је асфалти-
рање 4 km пута у Саставцима, деонице од су-

штинског значаја за повезивање 2/3 општине
Прибој асфалтом у пограничном подручју. На

тај начин у будућности, грађани општине
Прибој до својих села долазиће 70% терито-

ријом општине Прибој без преласка граничних
прелаза.Као што је и договорено са директорoм"Путева Србије" Зораном Дробњаком, у веомакратком року почела је и реализација овог заопштину Прибој историјског пројекта.Пројекат је успешно приведен крају, на задо-вољство грађана општине Прибој који ће у бу-дућности до својих села долазити територијомрепублике Србије заобилазећи граничне пре-лазе и царинску процедуру, обзиром да ће битиспојено 2/3 општине, у овом случају пут Лука-Црнузи-Касидоли-Саставци.Ревитализацијом ових путних праваца у

пограничном подручју помаже се развој овогкраја, што је и држава препознала као првора-зредни проблем, па ће само у овој години за пу-теве у општини Прибој из републичкихсредстава бити издвојено око 80 милиона ди-нара. Осим асфалтирања 4 km пута у Састав-цима, како је договорено у фебруару,асфалтираће се 2,5 km прилаза Прибоју, хори-зонтална саобраћајна сигнализација на Бањи,заштитна ограда од Бање до Јармовца али ипроблем одводњавања до Јармовца.Оно што се планира након завршеткарадова јесте проширење трасе, док ће се ра-дити и одбојне ограде. Локална самоуправапрепознала је значај ових путних праваца, паће тако што из сопствених средстава у будућ-ности, што добром сарадњом са Владом и ре-сорним министарством посветити додатнупажњу сеоским путним правцима, који као ас-фалтирани у овом случају обезбеђују бољипласман и тржиште пољопривредним култу-рама из овог краја.
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Прибој и Рудо потписали
Протокол о сарадњи

У Прибоју је 6.јула потписан Протокол о са-
радњи између општина Прибој и Рудо, две по-
граничне општине Србије и Републике Српске.
Потписници Протокола о сарадњи су се дого-

ворили да у доброј вери заједнички раде на
остваривању међуопштинске сарадње на

плану економског развоја као приоритетног,
као и другим видовима сарадње. У малој сали Дома културе "Пиво Карама-тијевић" извршено је свечано потписавањеПротокола, који су у име Општине Прибој по-тписали Лазар Рвовић и у име Општине Рудо,начелник Рато Рајак. Присутнима се на по-четку обратио Крсто Јањушевић, у име Саветакорисника пројекта "Подриње" чији је заменикпредседника и представник Републике Србијеу пројекту. Према његовим речима, сам прото-кол је резултат добре сарадње две владе икључ економског развоја две општине. Јању-шевић који је и помоћник председника оп-штине Прибој за локални и економски развој,рекао је да је овим протоколом стављен акце-нат на привреду и индустријски развој ове по-граничне области, без обзира наадминистративне границе. "Акценат у протоколу је на заједничкој промо-цији Слободне индустријске зоне Прибој, којасе једним својим делом граничи са општиномРудо, а у циљу јачања капацитета за при-влачење инвестиција." рекао је Јањушевић при-сутнима и медијима.Према речима председника општинеПрибој Лазара Рвовића, време је да релативи-зујемо границе и наставимо добру сарадњу. Онје подсетио на неке од заједничких пројеката

ове две комшијске општине, као што је водо-вод у Сјеверину, репетитор у Сјеверину,пројекат "Еколошки двоглед", Лимски биат-лон, којима су општине показале да имају ка-пацитете за сарадњу. Рвовић је ставио акценати на заустављање одлива становништва, штоје не само економски, већ и политички моме-нат. Протоколом о сарадњи општине су сеобавезале да ће радити на развоју и унапре-ђењу у областима повећања привредне конку-рентности, инфраструктуре, пољопривреде,туризма, здравства и спорта, па ће тако ове оп-штине имати заједничку кандидатуру за орга-низацију јубиларних МОСИ игара 2018. године.Када је економски опоравак у питању, акценатје протоколом стављен на заједничку промо-цију Слободне зоне Прибој као индустријскезоне која се једним својим делом граничи са те-риторијом општине Рудо са циљем при-влачења инвеститора.
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До својих села 70% територијом општине
Прибој - Асфалтиран пут Лука-Црнузи-

Касидоли-Саставци
Грађани општине Прибој од сада ће, захва-

љујући асфалтирању пута Лука-Црнузи-Каси-
доли-Саставци заобилазити граничне прелазе

и до својих села долазити територијом оп-
штине Прибој. Овог лета је коначно решен ви-

шедеценијски суштински проблем када је у
питању путна инфраструктура у општини

Прибој асфалтирањем 4км овог путног
правца. Асфалтирање је почело недуго наконпосете директора "Путеви Србије" ЗоранаДробњака, када је констатовано да је ово исто-ријски пројекат за општину Прибој. 

Ревитализацијом и асфалтирањем овихпутних праваца у пограничном подручју по-маже се развој овог краја, што је и држава пре-познала као прворазредни проблем, па ће самоу овој години за путеве у општини Прибој изрепубличких средстава бити издвојено око 80милиона динара. Осим асфалтирања 4км путау Саставцима, како је договорено у фебруару,асфалтираће се 2,5 км прилаза Прибоју, хори-зонтална саобраћајна сигнализација на Бањи,заштитна ограда од Бање до Јармовца али ипроблем одводњавања до Јармовца.
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Прибој добио 13. Слободну зону у Србији
Крајем марта месеца, усвајањем одлука о ос-
нивању "Слободне зоне Прибој" на седницама

Општинског већа и Скупштине општине При-
бој, Прибој је званично добио 13. у Србији сло-

бодну зону. Иницијатива је потекла из локалне са-моуправе која захвалност за завршетак овогвеликог посла дугује Влади Републике Србије,која је упркос великом броју заинтересованихи много већих општина и градова, препозналазначај зоне за општину Прибој. Прибој је иначе13. општина у Србији која има слободну зону.Подручје "Слободне зоне Прибој" на-лази се у обухвату Плана генералне регулације

градског подручја општине Прибој, према комеима дефинисану намену производне делатно-сти. Локација је комунално опремљена у по-тпуности (електромрежа, водоводна мрежа,кишна и фекална канализација, телефонскамрежа). Директно је повезана са регионалнимпутем Увац-Вишеград и градском саобраћајни-цом. Подручје "Слободне зоне Прибој" обу-хвата катастарску парцелу бр.557, КО Рачаукупне површине 26х90 а 69 м2. Оснивањем"Слободне зоне" тежи се остварењу интересапривреде општине, привредном развоју, из-возу робе и услуга из зоне и увоз робе и услугау зону, који су слободни и не подлежу кванти-тативним ограничењима, нити се на њих при-мењују мере комерцијалне политике.
Државни секретар Стевановић у Прибоју -

Потписан Уговор о замени испуњења
У радној посети локалној самоуправи у При-

боју, 16. априла боравио је Драган Стевановић,
државни секретар у Министарству привреде.

Повод посете била је актуелна ситуација у
прибојској привреди, са којом су Стевановића

подробније упознали председник општине
Прибој Лазар Рвовић и његов помоћник Крсто

Јањушевић.Приликом посете Стевановића је у При-боју потписан Уговор о замени испуњења,којим је држава преузела део имовине ФАП-ана име дуга ФАП-а према држави, који ће унетикао своју имовину у ново предузеће које ћеформирати са стратешким партнером. Потпи-сивањем овог уговора, прича са приватиза-

цијом ФАП-а и довођењем инвеститора се на-ставља. Према речима Стевановића, претход-ног дана је био одржан састанак Владе сапредставницима финске компаније, што до-вољно говори да грађани Прибоја имају у на-редним данима и месецима шта да очекују, штоће бити пре свега економски а касније и у сва-ком другом смислу препород овог краја."Много тога што смо наследили не дајунам простора и могућности да ствари идубрже, но када је у питању ова инвестиција, мис-лим да грађани немају разлога за зебњу.", рекаоје Стевановић. Његова је оцена да је премијерпоказао јако пуно воље, да се у Прибоју стварисуштински промене.
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Тодоровић и Доганџић у посети
општини Прибој

У посети општини Прибој 10. марта боравио
је председник општине Ариље Зоран Тодоро-
вић, једне од општина у којима су тих дана
биле уведене ванредне мере, али и општине
која је по конфигурацији терена најсличнија

прибојској.У посети Прибоју био је и директорЕлектродистрибуције Ужице Владимир Доган-џић, а осим разговора о проширивању могућ-ности сарадње две локалне самоуправе укорист остваривања заједничких општих ин-тереса и користи, било је речи и о стању у под-ручјима која су била угрожена када јеелектроснабдевање у питању, али и о планира-ној изградњи електроенергетских постројењау општини Прибој.У разговору са председником општине Прибој

Лазарем Рвовићем, први човек ариљске оп-штине истакао је значај сарадње две локалнесамоуправе на свим нивоима, између осталоги на пољу пољопривреде и бављења мали-нарством."Имам информацију да овде у Прибој долазиједан наш истакнути привредник и хладњачар,који ми се похвалио добром сарадњом са ло-калном самоуправом која му је максималноизашла у сусрет у смислу прибављања свих не-опходних дозвола и папирологије. Надам се даће и привреда Прибоја кренути тим правцем.",рекао је Тодоровић. Он је казао да је пољопри-вреда једна од шанси Прибоја, али и целеСрбије, али не само пољопривреда већ и текс-тилна индустрија, где треба и у том смислупронаћи модел сарадње Прибоја и Ариља, об-зиром да у Ариљу недостаје радне снаге у текс-тилној индустрији. Није искључено да убудућности у Прибоју буде отворен погон текс-тилне индустрије из Ариља, рекао је Тодоро-вић.Речи је било и о плановима изградње електро-енергетских постројења у Прибоју, односнопланиране трафостанице, чијом изградњом седугорочно решава проблем лоших напонскихприлика. Према ранијим договорима, из-градња ове трафостанице планирана је дапочне у 2015. години, а завршетак радова пла-ниран је у 2018. години. Изградња нове трафо-станице у Прибоју тако би постала једна однајвећих инвестиција ЕПС-а, вредна преко 400милиона динара.
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Презентована Андроид апликација
"Прибој-Систем 48"

Априла месеца ове године званично је пуштена
у рад Андроид апликација "Прибој-Систем 48".
Тим поводом, 7. априла одржана је презента-
ција поводом пуштања у рад бесплатне Анд-
роид апликације "Прибој-Систем 48", чију је

израду финансирао УНДП на основу пројектне
идеје Канцеларије за локални економски развој

општине Прибој, представљене на Кампу за
социјалне иновације протекле године.Завршној презентацији за медије и за-интересоване стране присуствовали су заме-ник председника општине Прибој МилованСтојкановић и представник донатора УНДПЕдин Калач, као и директори јавних предузећаи установа умрежених у Систем 48 сати, пред-ставници инспекцијских служби и заинтересо-вана јавност и медији.Андроид апликација служи за читањевести са званичног сајта општине Прибој, каои пријављивање комуналних, инфраструктур-них и инспекцијских проблема Систему 48

сати. Уз помоћ ове апликације грађани којиимају Андроид мобилне телефоне могу на јед-ноставан начин да добију информације везанеза рад Општинске управе, као и да пријаве про-блем из надлежности Система 48 сати. Апли-кација такође поседује и локатор установа натериторији општине Прибој.Вредност пројекта је 3.900 евра, утроше-них за израду апликације и маркетинг. У имелокалне самоуправе, на донацији се захвалиозаменик председника општине Прибој Мило-ван Стојкановић, истичући значај једне оваквеапликације за грађане, али и имиџ Прибоја уочима будућих инвеститора. Решавање кон-кретних проблема у једној локалној заједи-ници био је један од циљева које је требалопостићи и један од главних разлога због којихје одобрено финансирање овакве идеје, у ок-виру пројекта “Унапређење људске сигурно-сти” у Југозападној Србији, рекао је Един Калачиз УНДП-а.
Општини Прибој одобрен пројекат за

унапређење рада ЛПА
Европски ПРОГРЕС одобрио је финансирање

пројекта општини Прибој за унапређење рада
локалне пореске администрације. Назив
пројекта је "Ваш новац за ваш Прибој".Предлог пројекта израдила је Канцела-рија за локални економски развој у сарадњи салокалном пореском администрацијом. Општициљ пројекта је да допринесе побољшању

управљања јавним финансијама у општиниПрибој кроз проширење пореске базе и поди-зање свести грађана о испуњавању својих по-реских обавеза. Укупна вредност пројекта је10.416,50 еура, од тога 81,60% финансираћеЕвропски ПРОГРЕС, док ће општина Прибојучествовати са 18,40%. Уговор са донаторомпотписан је крајем месеца фебруара. 



Матурски плес са Европом - "European
Quadrille Dance Festival 2015"

Другу годину заредом прибојски матуранти
плесали су популарни "Quadrille dance", позна-

тији и као плес матураната. Свршени средњо-
школци две средње школе из Прибоја на тај

начин и ове године били су део својеврсне сен-
зације европских размера, у исто време када и

матуранти широм Европе.Пројекат Матурски плес подржан је одстране Министарства просвете, науке и техно-лошког развоја и Плесног Савеза Србије, као илокалне самоуправе, а и ове године почео јесимболично у подне, у петак 22.маја у главнојулици у Новом Прибоју. У највећем синхрони-зованом плесу на свету, учествовало је 120 ма-тураната из Прибоја, сврстаних у четворке, уНемањиној улици код хотела Лим, који су пле-

сали по тактовима музике Јохана Штрауса.Осим прибојских матураната, за обарање ре-корда плесало је још 12 градова у Србији, асвеукупно 44 града из седам држава Европе.Уз подршку локалне самоуправе свој до-принос организацији дали су и Канцеларија замладе општине Прибој, КУД "Фап" из Прибојаи плесни клуб "Зумба". У име општине Прибојматуранте је поздравила чланица Општинскогвећа Мула Зилџевић, пожелевши им да остваресве животне циљеве и да постану успешни изадовољни млади људи.Ове године у односу на претходну бројматураната који су плесали се повећао, али иинтересовање за ову манифестацију, што унајмању руку је показатељ тога да ће ова мани-фестација у Прибоју постати традиција.
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Дом културе "Пиво Караматијевић" и
Завичајни музеј Прибој добитници

специјалне награде Српске Краљевске
Академије науке и уметности

Свечана хуманитарна седница Српске Кра-
љевске Академије научника и уметника под

називом „Лоза Видовдана“ одржана је, како је
и најављено, 28. јуна 2015. у Тополи. Том прили-

ком Академија је уручила своја признања
најзаслужнијим грађанима и појединцима.Добитници специјалне награде у То-поли, ове године су и Дом културе "Пиво Кара-матијевић" и Завичајни музеј Прибој изПрибоја, за несебичан труд у организацији"Дани Данила Лазовића" у Прибоју. Том прили-ком награду је примио директор фестивала,глумац Милорад Дамјановић. Српска Кра-љевска Академија науке и уметности, са се-диштем у Београду а деловањем широм света,одлучила је да поред досадашњих награда завитештво и научна достигнућа под именом“Никола Тесла”, “Милунка Савић” и “АрчибалдРајс”, од ове године додељује и награду за кул-турно и уметничко достигнуће под именом“Данило Лазовић”. Одлука је донесена једно-гласно на седници Академије и у недељу 28.јуна, на Видовдан, на свечаној седници “Видов-данска лоза”, којој су присуствовали многидржавници и чланови краљевске династије Ка-рађорђевића.Новоустановљене награде "Данило Ла-зовић", за глуму додељене су нашим најпозна-тијим глумцима. Кондир Мајке Југовића,мајкама које су родиле седморо и више деце.

Додељена су и посебна признања Видовданскивиртуоз затим Видовдански дан и Пупиновкалем, заслужним појединцима из разнихобласти.
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Најбољи од најбољих Прибоја
у посети ЦЕРН-у

Већ трећу годину заредом, уместо славља за
Дан општине, Прибој новац улаже онде где је
најпотребнији. Претходне две године улагало

се у набавку неопходних медицинских апарата,
како би се подигао ниво здравствене заштите
на виши ниво, а ове године новац је преусмерен

на студијска путовања најбољих прибојских
ученика.Тако су почетком маја на студијском пу-товању били најбољи ученици и студенти сапрофесорима у Швајцарској, где су посетилиЕвропску организацију за нуклеарно истражи-вање познатију као ЦЕРН, која је највећи цен-тар за истраживање елементарних честица.Прибојска општина захваљујући буџет-ским уштедама у износу од око милион динарафинансирала је пут 13 најбољих ученика Гим-назије и Машинско-електротехничке школе,два студента и два професора у ЦЕРН који сеналази у околини Женеве. Домаћин при-бојским ученицима биоје Прибојац др ВладимирРековић са еминентниммладим српским научни-цима истраживачима уЦЕРН-у. Осим посетенајвећем институту зануклеарна истраживањана свету, за ученике јебио оранизован низ пре-давања али и научнихексперимената. Овомприликом ученици субили у прилици да про-шире своја знања из

природних наука, првенствено физике али и даупознају Женеву и Седиште Уједињених на-ција у Европи.Овај својеврстан вид награде најбољимамеђу прибојским ученицима и студентима сва-како је достојан подстицај за још боље резул-тате. Најбоље, које су определили Ученичкипарламент и Наставничка већа обе школе, ло-кална самоуправа наградила је и на овај начин,осим тога што су предвиђена средства за сти-пендирање најбољих студената.Председник Скупштине општине Саша Васи-лић који се придружио најбољим ученицима истудентима као представник организатора иједан од иницијатора студијског путовања,рекао је да се ова идеја родила пре две године,али да је захваљујући уштедама које су направ-љене ове године, новац преусмерен у секторобразовања.
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Министар Александар Вулин посетио
Центар за социјални рад у Прибоју

Министар за рад, запошљавање, борачка и со-
цијална питања Александар Вулин обишао је
данас Дневни центар за стара лица у Прибоју
и поручио да Србија не цени довољно запослене

у центрима за социјални рад, који су несе-
бични, храбри и вредни.Вулин је нагласио да је Прибој добарпример како локална самоуправа, без обзирана тешка времена и мали буџет, може да будесоцијално одговорна, а Центар за социјалнирад у том граду, који има пет услуга, је нешточиме не могу да се похвале далеко већи центрии далеко развијеније средине.Дневни центар за стара лица у Прибојуради у оквиру Центра за социјални рад, који сусрж система социјалне заштите, подвукао јеминистар."У свакодневном раду са запослениманикад нисам чуо да се жале на свој друштвении материјални положај, али су се увек жалилина материјални положај својих корисника и

тражили на првом месту да се помогне њима",рекао је Вулин.Иако је рекао да је то нешто што Србијане цени довољно, министар је сигуран да ће на-редних неколико месеци видети да владамисли о запосленима у социјалној заштити, отоме што раде и да има начина да им захвалии да им покаже колико је битно све што су ра-дили и што раде.Вулин је навео и да је Србија у тешкој си-туацији, али и да влада решава проблеме.Председник Општине Прибој Лазар Рво-вић рекао је да се у претходних 20 година никосуштински није бавио решавањем проблемаПрибоја и да је ово прва влада која помаже направи начин, односно, улаже знатна средствада тај град буде оно што је некад био.Директор Центра за социјални рад уПрибоју Зоран Полић рекао је да је његов Цен-тар један од мањих центара у Србији, али да сеупорним радом доста постигло.
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Општина Прибој наградила најбоље
ученике

У општини Прибој постала је пракса али и
традиција награђивање најбољих ученика,

оних који су остварили завидне резултате у
континуитету свог школовања, на такмиче-

њима у округу и републици.Председник општине Прибој Лазар Рво-вић, како традиција налаже, након завршеткашколске године организовао је у АмфитеатруЗавичајног музеја у Прибоју годишњи пријемнајбољих ученика.Како је одлуком Општинског већа на по-следњем заседању утврђено, награде су до-били ученици који су основно и средњеобразовање завршили са просечном оценом5,00 и то у износу од 8.000 динара. Награде судобили и ученици који су остварили завиднерезултате на републичким и међуокружнимтакмичењима, па су тако ученици који су ос-војили прво место на републичким такмиче-њима награђени са по 10.000 динара, другоместо са 8.000 и треће место са по 7.000 ди-нара. Награда за ученике који су освојили првоместо на окружном такмичењу је 5.000 динара,друго 3.000 и треће место 2.000 динара. Ове го-дине награде су биле предвиђене и за ученикекоји су освојили нека од прва три места наокружном екипном такмичењу, и то за првоместо по 2.000 дин, друго 1.500 и треће 1.000динара.Општина Прибој, као и протекле годиненаградила је и менторе ученика који су оства-рили успех на републичким такмичењима у из-носу награде коју је остварио ученик, а запосебно исказан рад и труд у припреми уче-ника за школска такмичења, са износом од

10.000 динара награђен је Братислав Бојанић.Честитавши ученицима на успесима,председник општине Прибој је подсетио и нато да Прибој иако мала и општина са не многосредстава, ипак много улаже и улагаће у обра-зовање, културу и спорт."Само ове године стипендирали смо 10талентованих студената, обезбедили смо 100стипендија за материјално угрожене студенте,50 једнократних помоћи за такође мате-ријално угрожене студенте, финансирали смоодлазак најбољих средњошколаца и студенатау Церн, подржавамо и одлазак у Петницу иувек ћемо наћи начин да праве резултате на-градимо и начин да помогнемо.", рекао је Рво-вић.
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Уручени кључеви станова за породице
угрожене клизиштима

Свечана примопредаја кључева од станова по-
родицама које су у протеклом периоду због

клизишта остале без крова над главом, била
је организована 25. маја.Добром сарадњом Владе РепубликеСрбије и локалне самоуправе из Прибоја про-нађено је решење за 19 породица, од којих је 9њих добило на трајно коришћење монтажнекуће а њих десет станове у стамбеном објектуу насељу Шарган.Кључеве је члановима породица које суугрожене клизиштима предао председник оп-штине Прибој Лазар Рвовић, који је изразио

лично задовољство што је до овог тренуткадошло, јер је ово прави пример да Влада Србијеи локална самоуправа воде рачуна о свакомграђанину. Иако је требало доста стрпљења иразумевања, задовољство ми је што имам частда вам пожелим срећно усељење упркос томешто смо свесни да ово не може бити адекватназамена за ваше домове, рекао је он.Укупна вредност инвестиције је 49 ми-лиона динара, а у њу осим стамбеног објекта уШаргану површине преко 600 m2 улази и 9монтажних кућа. Извођач радова била јефирма "Стандар инвест груп" из Београда, докје надзор вршила Дирекција за изградњу При-боја.
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Отворена прва хладњача јагодичастог воћа
на територији општине Прибој

Вишедеценијски проблем прибојских малинара
са складиштењем и откупом малине, али и си-

гурним тржиштем за ово јагодичасто воће
званично је решен 13. јуна. Пресецањем врпце и свечаним отвара-њем и стављањем у функцију хладњаче у За-брњици, Прибој је добио прву хладњачу овогтипа и једну од најмодернијих у окружењу.Хладњача је капацитета 100 тона ла-гера, 12 тона замрзава за 24 сата, а направљенау објекту бившег "Инкопа" у Забрњици, који јеу власништву општине Прибој, а исти је издату закуп на 15 година, под условом да инвести-тор запосли од 5 до 10 људи. Инвеститор којије уложио средства у опремање и припрему занамену овог објекта је фирма "Југотрејд" изАриља, која је извозник малине у 10 светскихземаља, а осим у општини Прибој поседујехладњаче у више општина у Србији. Уступањемједног оваквог објекта инвеститору у закуп,

општина Прибој је дала зелено светло и дру-гим инвестицијама. Ово је јасан сигнал да ћеПрибој као локална самоуправа, свима којижеле да инвестирају створити одређене олак-шице и повољну климу за улагање. 

У Сјеверину код Прибоја отворена
хладњача капацитета 500t

У недељу 21. јуна свечано је отворена још једна
хладњача јагодичастог воћа фирме "Југот-

рејд" из Ариља на територији општине При-
бој. Након отварања хладњаче у Забрњици
протекле недеље, отворена је друга по реду
хладњача овог типа и самим тим једна од

најмодернијих у окружењу, овај пут у месној
заједници Сјеверин.Ради се хладњачи капацитета 500 тона,20 тона замрзавање за 24 сата, а сам објекатнаправљен је на парцели у власништву инве-

ститора, који је инвестирао велика средства уграђевинске радове и опрему ове модернехладњаче. Председник општине Прибој захва-лио се у име грађана и локалне самоуправе нареализацији једног оваквог пројекта у оп-штини Прибој.Инвеститор се захвалио локалној само-управи на ефикасности и доброј сарадњи усмислу брзог добијања грађевинске дозволекоја је издата у року од 7 дана.



У 2015. гoдини обнова атарских путева
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Дирекција за изградњу Прибоја
Позида у улици Хамдије

Курталића

Председник општине Прибој Лазар Рвовић по-
тписао је у Београду Уговор о уређењу атар-
ских путева на територији општине Прибој,
са министарком пољопривреде и заштите

животне средине проф.др. Снежаном Богосав-
љевић Бошковић. Уговор су потписали још 62
представника градова и општина, а свечано
потписивање било је уприличено у Клубу по-

сланика у Београду.Вредност пројекта, чија се реализацијаочекује до краја ове године, износи 715 ми-лиона динара и ревитализоваће се око 775 ки-лометара пољских путева. Прошле годинепотписани су уговори са представницимачетрдесет локалних самоуправа, у вредностиод 650 милиона динара и ревитализовано јепреко 515 километара пољских путева. На име

уређења атарских путева, општина Прибој овегодине из републичких средстава добиће7.000.000,00 динара. Уређење пољопривредног земљишта изград-њом или ревитализацијом пољских путева,представља једну од најзначајних мера којомће се омогућити бољи услови живота и радапољопривредника, али и свих других људикоји живе у руралном подручју. Такође, бићеомогућен лакши, безбеднији и ефикаснијитранспорт пољопривредника али и пољопри-вредних производа, што има посебан значај затранспорт воћа и поврћа. Реализацијом уго-вора који је данас потписан, директну користимаће више хиљада пољопривредника, јер ћеове путеве користити за одлазак и долазак досвог пољопривредног земљишта.

Улица Вука Караџића Саобраћајна огледала на шест
локација
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Реализација програма „Подриње“
од наредне године

У Регионалној привредној комори Ужице 16.
јуна одржана је конститутивна седница Са-
вета корисника и радне групе пројекта “Под-

риње”. Седници су присуствовали Жељко
Сертић, министар привреде Републике Србије,

Златан Клокић, министар за економске од-
носе и регионалну сарадњу у Влади Републике
Српске, председници 31 општине, које се на-
лазе с једне и с друге стране Дрине и које су
укључене у Програм “Подриње”, али и града

Ужица.Програм, пре свега, привредног развојарегије Подриње, део је активности влада Ре-публике Србије и Републике Српске у циљуреализације Споразума о успостављању спе-цијалних паралелних односа који је потписан2006. године. Тек 2012. урађен је овај Програм,а сада је договорено да до октобра ове годинебуде урађен прецизан акциони план који ће ус-војити обе владе и који ће бити обавезујући занадлежна министарства и Србије и РепубликеСрпске. Владе ће већ за наредну годину усвојим буџетима имати позиције намењенеПрограму “Подриње” у складу са којима ћепројекти бити реализовани. У овој години се,по речима министра Сертића, припремају свиинституционални оквири у којима ће почетиреализација Програма у 2016. години. Важно јеи то да ће поједини пројекти моћи да се финан-сирају из фондова ЕУ.На конститутивној седници за председника Са-вета корисника пројекта “Подриње” изабран јепроф. др Владо Симеуновић, заменик градона-

челника Бјељине, који је био представник Ре-публике Српске, а за заменика председника,Крсто Јањушевић, помоћник председника оп-штине Прибој, иначе представник РепубликеСрбије. Председник и заменик председника суизабрани на мандатни период од годину дана,а избор се врши по принципу ротације, тако дасе на ове функције наизменично бирају пред-ставник из Републике Српске и РепубликеСрбије.



Формирана радна група за решавање проблема
управљања отпадом на територији општина

Прибој, Пријепоље, Нова Варош и Сјеница
На Златару 22. јуна одржан је састанак пред-
ставника Министарства пољопривреде и за-

штите животне средине којим је
председавала министарка Снежана Богосав-
љевић Бошковић, са председницима општина

Прибој, Пријепоље, Нова Варош и Сјеница.Поводом неодрживог стања у областиуправљања комуналним отпадом у ове четириопштине, као и ургентног санирања несани-тарне депоније Стањевина у општиниПријепоље, донета је одлука да се формирарадна група која ће у наредних месец дана саг-ледати стање и проблеме на терену и предло-жити даље кораке и рокове за њиховорешавање. Радна група се састоји од представ-ника Министарства и представника све четириопштине овог региона.„Потребно је да се пронађе решење занесанитарну депонију у Пријепољу, али и од-реде рокови за дугорочно решење проблемаодлагања комуналног отпада, односно регио-

налну депонију Бањица. Депонија Бањицатреба да почне да ради и да постане функцио-нална, с обзиром да се ради о решавању про-блема за око 120.000 људи“, нагласила јеминистарка Богосављевић Бошковић.У другом делу састанка, делегације че-тири општине су у интерактивном дијалогуупознали министарку и представнике мини-старства са пољопривредним потенцијалимаовог подручја, са акцентом на сточарство ипроизводњу здраве хране са сертификованимгеографским пореклом. Од посебног је значајабила прилика да се министарка и државни сек-ретари, упознају непосредно са проблемима сакојима се у развоју пољопривреде сусрећу оп-штине и произвођачи у овом крају. Након са-станка, министарка Богосављевић Бошковићје са сарадницима и представницима четириопштине обишла регионалну депонију „Ба-њица“.
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Општина Прибој донирала Општој болници
Прибој мерач билирубина за новорођенчад

Да је улагање у квалитет здравствене за-
штите, како на примарном тако и на секун-

дарном нивоу приоритет у оквиру једне
локалне заједнице, показује још једна донација

локалне самоуправе у Прибоју, прибојском
здравству.Овај пут је у питању мерач билирубиназа новорођенчад, чија је вредност око 5.000евра, након чега је општина Прибој посталаседма у Србији која има овај апарат. Мерач билирубина за новорођенчадкоји до сада Општа болница Прибој није имала,користиће неонатолошки одсек, бокс за бебена Гинеколошко-акушерском одељењу, а упо-требом истог, новорођенчад ће бити поште-ђена трауме приликом вађења крви.Ово је није прва донација ове врсте при-бојском породилишту. Само у протеклом пе-

риоду купљена су два прекопотребна апарата,фиксни инкубатор и фотолампа, чија је укупнавредност милион и 448 хиљада динара. Из ло-калне самоуправе је поручено да стоје на рас-полагању и у будућности за донацијеобјективне потребе.
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Дом здравља Прибој - Поново
ради спирометар

Захваљујући локалној самоуправи, након обав-
љене процедуре јавне набавке, набављен је

нови савремени спирометар, чија је вредност
266.000,00 динараЗначајан број пацијената више неће мо-рати да путује у Пријепоље и Ужице како би имбила пружена ова врста здравствене услуге. На задовољство пацијената, од јануарамесеца поново се може урадити дијагностичка

процедура – спирометрија. Ова дијагностичкапроцедура је неопходна за постављањедијагнозе код поједи-них плућних болести иобављала се у Домуздравља до половинепрошле године од кадаје апарат за спиромет-рију био у квару..



Од сада без чекања код изабраних лекара
Дом здравља Прибој је, у циљу омогућавања

доступности здравствене заштите свим ка-
тегоријама становништва, утврдио про-
цедуру и омогућио заказивање контролних

прегледа код изабраних лекара, са тачно пре-
цизираним термином.Посебно је створена могућност да се безчекања код изабраног лекара, закаже поди-зање унапред припремљених рецепата за хро-ничну терапију код тимске сестре.Термини контролних прегледа и подизања ре-цепата могу се заказати на следеће начине: 

- директним контактом код изабраног лекараи медицинске сестре- телефонским путем на бројеве : 2445-680 уДому здравља и 2454-759 – амбуланта Насеље- путем e-mail адресе изабраног лекара која сеналази на огласним таблама за пацијенте уДому здравља.На овај начин Дом здравља Прибој жели даунапреди квалитет пружених услуга штедећивреме пацијента коме ће бити омогућено да утачно заказано време, без чекања добије тра-жену услугу.
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Донације Дому здравља Прибој
Крајем марта месеца ове године, Дом здравља
Прибој добио је још једно специјализовано во-

зило за Службу хитне помоћи.Министар здравља, Асс.др ЗлатиборЛончар, уручио 27. марта кључеве 34 спе-цијалозована возила за службе хитне меди-цинске помоћи представницима 24 домаздравља и Градском заводу за хитну медицин-

ску помоћ Града Београда. Специјализовановозило учешћем у пројекту "Пружање унапре-ђених услуга на локалном нивоу", добио је иДом здравља Прибој.Свечаној примопредаји возила у Град-ском заводу за хитну медицинску помоћ у Бео-граду, присуствовао је директор Дома здрављаПрибој, др Александар Раковић.
Још једна донација Општине Дому здравља 
У циљу унапређења квалитета здравствене
заштите, Општина Прибој је у складу са по-
требама Дома здравља Прибој донирала не-

опходне апарате и медицинску опрему у
вредности од 393,238,00 динара.Набавком су обезбеђена два нова екгапарата, добоши и касете за стерилизацију,

стетоскопи и мерачи притиска као и пеане ипинцете. Опрема ће се користити у служби заздравствену заштиту одраслог становништвау Дому здравља и амбуланти Насеље. Још јед-ном донацијом у низу, општина Прибој сесврстала међу општине које улажу великасредства у побољшање квалитета и доступ-ност здравствене заштите.
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Предузетници потписали уговоре о
бесповратним средствима са Фондом за

развој и Општином Прибој
Завршетком последњег Конкурса Фонда за

развој омогућено је отварање 96 нових радних
места у општини Прибој у приватном сек-

тору.Протекле године донета је одлука о ан-гажовању 9.000.000,00 динара на име распо-деле новчаних средстава за инвестиције инабавку основних средстава - развоја пред-узетништва вишег нивоа запошљавања и са-мозапошљавања, тако да су све пријаве са

уредном документацијом прихваћене, њих 60.Првих 14 предуетника потписали су уговорекрајем децембра 2014. године. Крајем мартапотписани су уговори са још 17 предузетника. "Суштински је битно да се запосли барједан човек. Надам се да ћемо у будућностибити у прилици да вам изађемо у сусрет самного већим средствима.", рекао је том прили-ком председник општине Прибој Лазар Рво-вић.
Тенис се вратио кући - Тениски клуб

"Прибој 1880" почео рад са децом
Тениски клуб "Прибој 1880" започео је 15.
априла са тренинзима деце, дечака и де-

војчица предшколског, школског, основно-
школског и средњешколског узраста. Тренинзи

су организовани на новим тениским тере-
нима, који су донација Фондације Новака Ђоко-
вића, а на њима тренутно тренира 57 дечака

и девојчица са два тренера, у две смене.Накнада за рад са тренером износи1.000 динара месечно, за два тренинга сед-мично и то је најјефтинија цена у Србији. Циљклуба јесте омасовљење тениса као спорта, а утоме је добио несебичну подршку локалне са-моуправе. За потребе тренинга све реквизитенабавила је локална самоуправа, тако да судеца ослобођена обавезе набављања рекви-зита за тенис.



Десет година хуманости - "Стара Рашка"
обрадовала преко 250 малишана

Десету годину заредом, хуманитарна органи-
зација "Стара Рашка" помаже житеље оп-
штина које се налазе на територији старе
Рашке области. Тако је било и почетком ове

године у јануару месецу, а осим Пријепоља
помоћ су добила деца из Нове Вароши и При-

боја.Организација која броји преко 3000 фи-зичких лица као чланова и око 200 правнихлица, поделила је помоћ за преко 250 деце сатериторије општине Прибој. Висина новчанепомоћи износила је 5.000 динара по детету. Надодели новчане помоћи у Дому културе у При-боју, био је присутан и председник УО "СтараРашка" Војин Вучићевић, који се захвалио ло-калној самоуправи на доброј сарадњи, без коједанас према његовим речима ништа не бибило овако добро организовано. Он је посебно истакао допринос породице Вараклић из Ка-наде а родом из Пријепоља, која је изузетно по-свећена Рашкој области. Вучићевић јеподсетио да је од 2003. године, када је органи-зација званично основана, додељена помоћ запреко 10.000 деце са територије општинаРашке области и то у вредности од преко поламилиона канадских долара, што је вредностоко 50 милиона динара.Председник општине Прибој Лазар Рво-вић, који је био присутан изразио је задовољ-ство због једног оваквог хуманог геста, коме јебио у прилици да присуствује. Како је рекао,хуманитарна организација "Стара Рашка" направи начин показује да се може бити успешана и помагати другима.
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Туристичка организација Прибој на
Сајму туризма 2015.

Сајам туризма који се одржао ове године под
геслом "Искористи тренутак", а који је отво-
рио премијер Србије Александар Вучић, пружио

је прилику да се представи 1.100 излагача из
50 земаља. За промоцију Прибоја и туристич-

ких потенцијала општине била је задужена
Туристичка организација Прибој, чији је

штанд био један од најпосећенијих. „Оно на шта смо ове године ставили ак-ценат, са пар нових брошура које смо штам-

пали специјално за сајам, јесу Прибојска бања,која је у прошлу сезону ушла у новом руху а укојој ће се тек градити и која ће тек иматимного тога да понуди туристима са стране, алии Лимски биатлон по коме Прибој већ постајепрепознатљив.“, рекао је директор Туристичкеорганизације Прибој на отварању. Велико ин-тересовање осим за бањски, било је и за верскитуризам, имајући у виду културну и верскубаштину овога краја.



Успешна турнеја прибојске "Чаршије" 
Представа Аматерског позоришта Дома кул-
туре “Пиво Караматијевић” из Прибоја, у ре-

жији Милорада Микице Дамјановића
“Чаршија”, остварила је запажено гостовање
и у суседним општинама, па су се тако осим

пријепољској публици, представили и Новова-
рошанима. Осим гостовања код комшија, успешнутурнеју употпунила су гостовања у Београду,Сјеници, Лајковцу и Рудом. Комад рађен потексту Душана Јанковића а посвећен великануприбојског аматерског глумишта Ибрахиму

Ћати Хасанагићу, изазива од града до града ла-вину емоција. Истинита прича која је заживелана даскама прибојског позоришта, окупила јевеликане аматерског глумишта Прибоја: Ибра-хима Ћату Хасанагића, Зејну Алић, СашуБјелића, Мирка Тошића, Хасана Чичића, Ми-лицу Ожеговић и Драгану Видаковић.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.

26

Награде за прибојску "Чаршију"
На протеклој Окружној смотри аматерског
драмског стваралаштва која је одржана у

Бајиној Башти, представа Аматерске позо-
ришне сцене из Прибоја под редитељском па-

лицом Милорада Микија Дамјановића
остварила је запажен успех, али и освојила че-

тири значајне награде за прибојско позо-
риште.Селекторка Окружне смотре МилицаГојковић, глумица "Атељеа 212" одабрала је двенајбоље представе које ће представљати Зла-тиборски округ на Међуокружној смотри ама-терских позоришта Западне Србије. У питањусу представе " Дрво живота" Компас студија изУжица у режији Радована Терћи Јовичића и"Чаршија" Аматерске позоришне сцене из При-боја, редитеља Милорада Дамјановића.Одлуком селекторке Смотре, "Чаршија" је осимпласмана у већи ранг добила и награде за

најбољу главну женску улогу, која је припалаДрагани Видаковић, најбоља женска епизоднаулога Милица Ожеговић, најбоља мушка епи-зодна улога Саша Бјелић, а ту је и награда занајбољу музику за коју су у представи "Чар-шија" били задужени Гојко и Микица Стани-шић.
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Одржане 37. Лимске вечери дечје поезије 
На Конкурс 37. Лимских вечери поезије ове го-
дине пристигло је 439 радoва ученика од V до
VIII разреда из 29 градова Србије и Црне Горе.Жири у саставу Тоде Николетић, НаташаИвановић и Јованка Вукановић, одабрао јешест финалиста који су наступили на финал-ној вечери манифестације 20. марта у великојсали Дома културе „Пиво Караматијевић“ уПрибоју.Након наступа финалиста, жири је донео од-луку: НАЈВЕДРИЈА ПЕСМА: Невена Малешић, ОШ"Душан Томашевић Ћирко", Велика ЖупаПесма: “Мењам себе, мењам свет"НАЈМАШТОВИТИЈА ПЕСМА: Софија Рађеновић7.разред, ОШ “Стефан Митров Љубиша” БудваПесма: “Шминкерица хоботница”3. НАГРАДА: Миња Ћупурдија, 8. разред, ОШ"Доситеј Обрадовиц", Вождовац, Песма: “Сјај”3. НАГРАДА: Тамара Митровић, 5. разред, ОШ"Нада Поповић", Крушевац Песма: "Дру-гарство"2. НАГРАДА: Ана Гавовић, 8. разред, ОШ “ Ди-митрије Туцовић” Чајетина Песма: “Ливада”

1. НАГРАДА: Кристина Шаранчић, 8. разред,ОШ „Салко Аљковић“ Пљевља Песма: “Стањесвемира”Награде најбољима су обезбедили Домкултуре Прибој, „Завод за издавање уџбеника“из Подгорице, „Просветни преглед“ из Бео-града, „Змајеве дечје игре“ из Новог Сада, и ОШ„Бранко Радичевић“ из Прибоја. У традиционалном сегменту манифе-стације "Гост песник" наступио је дечји песникМирослав Кокошар, из Београда, док је у му-зичком делу програма наступила КсенијаСтанковић, ученица седмог разреда ОШ „ВукКараџић“ из Прибоја. Другог дана манифестације, 22. марта(субота) финалисти и гости имали су књи-жевни сусрет у ОШ „Бранко Радичевић“ у При-боју у 11 часова. Водитељ 37. Лимских вечерипоезије био је глумац Милорад Дамјановић,док је организатор традиционално био Домкултуре „Пиво Караматијевић“, под покрови-тељством Општине Прибој.
Изложба слика Емине Фазлић

У оквиру програма „Прибојски сликари“, што је
један од начина да се представе и афирмишу

прибојски ликовни ствараоци, који својим
делом и ангажманом обележавају ликовну

сцену Прибоја, 12. марта ове године отворена
је изложба слика Емине Фазлић. Сликарство самоуке сликарке ЕминеФазлић, судећи по првим позитивним крити-

кама, тематски је разноврсно и веома упечат-љиво. Инспирација коју проналази у људимаоко себе и делом у природи, овековечена је упреко 40 сликарских дела различитих техника,које су посетиоци били у прилици да виде наизложби у оквиру програма „Прибојски сли-кари“.



Изложба слика - Дарови из легата
Невене Виторовић

Завичајни музеј из Прибоја организовао је ове
године изложбу слика "Дарови из легара Не-
вене Виторовић". Изложба је била постав-

љена у Галерији Завичајног музеја из Прибоја, а
ове године била је уприличена поводом 10 го-

дина од смрти Невене Виторовић.Изложба легата која носи име познатеприбојске колекционарке уметничких дела,спојена је од две богате и разноврсне целине.Прва целина садржи 39 уметничких експоната,већином слика, једну скулптуру и један рељефу дрвету. Ради се о познатим уметницима којису уз многе друге, мање или још познатије, обе-

лежили ликовну сцену на простору бивше Југо-славије. Друга целина легата обухвата 67 на-слова различитих књижевних издања иуглавном се односе на свет ликовне уметности.
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Отворена Изложба фотографија
"Природе Србије"

У Галерији Завичајног музеја Прибој 23.јуна
отворена је изложба фотографија сталног

фото конкурса "Природа Србије", коју органи-
зује Завод за заштиту природе Србије. У 2014.
години на Конкурс су љубитељи фотографије

и природе упутили 5000 фотографија, од којих
је стручна комисија изабрала 83 рада за

сталну изложбу за 2014. годину.Ова Изложба за Прибој има посебнувредност и значај, јер је у оквиру Конкурса у2014. години, наш суграђанин Ацо Бојанићзвани Шулц освојио 2. место на годишњемнивоу, а на самој изложби је постављено 5 ње-гових радова, који су у пет месеци били прво-пласирани на Конкурсу месеца.Изложбу је отворио директор Зави-чајног музеја Прибој Саво Дерикоњић, а у име

Завода за заштиту природе, присутне је по-здравио Марио Лукиновић, помоћник дирек-тира Завода за заштиту природе Србије.Честитке, нашем награђеном суграђа-нину, упутио је и председник општине ПрибојЛазар Рвовић.
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Одржана 45. Општинска смотра рецитатора
22. марта 2015. године у Дому културе одр-

жана је 45. по реду Општинска смотра реци-
татора.Од пријављених (31) селектор Смотре,Милорад Мики Дамјановић одабрао је заОкружну Смотру рецитаторе и то:Млађи узраст: 1. Раде Рвовић, "Прве љубавне бубуљице", ТодеНиколетић (Мирјана Крушкоња, учитељица),ОШ "Вук Караџић",2. Павле Комарица, "Град из снова", Бошко Ло-мовић (Душица Ћировић, учитељица) ОШ"Бранко Радичевић".

Средњи узраст:1. Камбер Хасанагић, "Не дам да ме дресирају",Тоде Николетић (Биљана Комарица, профе-сор), ОШ "Бранко Радичевић",2. Босиљка Којадиновић, "Пољуби ме", ЖакПревер (Биљана Комарица, професор) ОШ"Бранко Радичевић". Старији узраст:1. Наташа Милић, "Чаролија заборава", ИренаВркљан (Ненад Пенезић, професор), Машин-ско-електротехничка школа,2. Настасија Баковић, "Прва љубав", ДраганаКонстантиновић (Бисера Инајетовић, проф.),Гимназија. 

24. Међурепубличка смотра дечјег драмског
стваралаштва у Прибоју У фестивалски програм Организациониодбор уврстио је четири представе: "Гарависокак" по тексту Мирослава Антића у режијиЛилијане Ивановић, а у извођењу дечје сценеДома културе из Пријепоља; "Ах, та љубав" ТодаНиколетића у режији Сафета Мујагића и Са-лиха Сарачевића а у извођењу дечје сцене Уста-нове културе из Сјенице; "Оченаш са ликомСветог Саве" Тода Николетића у режији Ду-шанке Туцовић Основне школе „Ратко Јовано-вић“ у Крушчици - Народна библиотеке Ариљеи "Хилперик страшни разбојник" по тексту Ми-рослава Настасијевића у режији ИбрахимаЋате Хасанагића, а у извођењу Мале позо-ришне радионице Дома културе „Пиво Карама-

тијевић" из Прибоја.- III место припало је представи "Ах, та љубав"из Сјенице у режији Сафета Мујагића, СалихаСарачевића;- II место припало је представи "Гарави сокак"из Пријепоља у режији Лилијане Ивановић;- I место - најбоља представа 24. Међурепуб-личке смотре дечјег драмског стваралаштва је"Хилперик страшни разбојник" из Прибоја, урежији Ибрахима Ћате Хасанагића.Поред селектора све представе наСмотри пратио је и Жири Канцеларије замладе Прибоја који је после сваке одгледанепредставе доделио награде за најбољу женскуи мушку улогу у представи.
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У Прибоју одржан Сајам спорта
"Шта тренираш?"

Прибој је ове године био домаћин традицио-
налног Сајма спорта. Сајам спорта под нази-
вом "Шта тренираш?", био је организован у

Спортској дворани, у организацији Мини-
старства омладине и спорта у сарадњи са

Спортским савезом Србије.Покровитељ сајма била је компанијаКока кола, а домаћин 27. по реду сајма била јеопштина Прибој, чија су деца и спортисти за-окружили број од 43.000 учесника ове манифе-стације. Сајам је отворио познати спортскиновинар Рале Симић, док се у име локалне са-моуправе организаторима захвалио МирославБуквић, члан Општинског већа задужен заспорт и омладину. У име министарства и За-

вода за спорт и медицину спорта, присутнимасе обратио Горан Бојовић, који је подсетио даје задатак овог сајма да приближи спорт дециали и децу приближи спорту и здравом животу.Деца школског узраста из Прибоја иНове Вароши веродостојно су представиласвоје клубове и спортове, предности трени-рања и здравог живота, а одлука након сајма уПрибоју остала је на стотинама малишана ињихових родитеља и наставника који су посе-тили сајам.Отварању сајма у Прибоју присуство-вали су и председник Спортског савеза СрбијеАлександар Шоштар, генерални секретар Са-веза Владимир Батез са сарадницима, који сусимболично уручили Прибојцима лопте.



31

Бољи услови за атлетичаре - Прибој ускоро
добија тартан стазу

Фебруара месеца у званичној посети општини
Прибој били су генерални секретар Атлетског
савеза Србије Слободан Бранковић и директор
Завода за спорт и медицину спорта Републике

Србије, Горан Бојовић. Састанку са руковод-
ством општине Прибој, присуствовао је и

најмлађи атлетски реперезентативац, Игор
Раовић.Деалегацију са лепим вестима, када јеспортска инфраструктура у питању, примио јепредседник општине Прибој Лазар Рвовоћ, сасвојим помоћником Крстом Јањушевићем ичланом Општинског већа општине Прибој, за-дуженим за спорт и омладину, Мирославом

Буквићем. Главни повод посете је спортска, пресвега атлетска инфраструктура у прибојскојопштини, која је сада већ изнедрила асовесветског гласа у краљици спорта. Премаречима генералног секретара Атлетског савезаСлободана Бранковића, након великих успехаприбојских атлетичара, решено је да се изађе усусрет Прибоју који има реалне потребе заовом врстом спортске инфраструктуре. Како јеказао, атлетска инфраструктура је веомабитна, не толико скупа и уједно се лако одр-жава, а има вишеструк значај како за профе-сионалне спортисте, тако и за рекреативце.Направљене су спецификације објекта, тако дасе ускоро очекује и реализација овог пројекта. 
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Најбољи студенти потписали уговоре о
стипендирању са општином Прибој

Да је улагање у образовање и награђивање
најбољих приоритет једне локалне заједнице,
показује и одлука локалне самоуправе у При-
боју да стипендира најбоље студенте. Одлу-

ком је за школску 2014/2015. годину,
предвиђено десет стипендија најбољим сту-

дентима без обавезе враћања.Тим поводом, 12. фебруара у кабинетупредседника оппштине Прибој, извршено јесвечано потписивање уговора о стипендирању.У разговору са добитницима стипендија, пред-седник општине Прибој Лазар Рвовић и пред-седник Скупштине општине Саша Василић,истакли су значај ових младих људи за локалнузаједницу, као будућих амбасадора Прибоја усвету али и оних који ће се вратити у један по-тпуно нови Прибој, какав нас очекује у скоријојбудућности. Уз наде да ће ови млади људисвојим ангажманом након завршених студија,

помоћи својој локалној заједници, која сада по-маже њих, разговарало се и о њиховим плано-вима за будућност. Са друге стране, одстудената се чуло колико им значи један ова-кав вид подстицаја и мотивације за школо-вање, али и боље резултате.Услов за добијање општинске стипен-дије за талентоване студенте, био је да правона стипендију нису остварили из буџета Репуб-лике Србије, односно уколико испуњавајууслове, да се конкретно определе за стипен-дију. Стипендија за талентоване студенте до-дељује се без обавезе враћања, а исплаћује се удесет једнаких месечних рата, у износу од12.000 динара. За школску 2014/2015. годину,право на ову стипендију остварило је десетприбојских студената, са просечном оценомизнад 9.
Општина помаже и ове године

100 материјално угрожених студената Осим стипендирања талентованих сту-дената, општина Прибој и ове године из-двојила је знатна средства за помоћматеријално угроженим студентима. Према За-кључку Општинског већа општине Прибој изсредстава буџета општине Прибој издвојена јепомоћ за 100 (сто) материјално најугроже-нијих студената, чија просечна примања непрелазе 10.000,00 РСД по члану породице, у из-

носу од 6.000,00 РСД месечно, у трајању одседам месеци. Осим 100 студената који током седаммесеци имају примања на име материјалне по-моћи, Општина је помогла још 50 студенатакоји су се обратили Општинском већу за једно-кратну помоћ. 
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Прича о хуманости -Донација
Емила Хоџића удружењима МНРО и ЦДППрибојска удружења за помоћ Менталнонедовољно развијеним особама и Церебралнуи дечју парализу, била су у центру пажње јав-ности, како због хуманог геста нашег суграђа-нина Емила Хоџића, који тренутно живи и радиу Немачкој, а који је донирао Друштву за Це-ребралну и дечју парализу, 11 инвалидских ко-лица и 14 декубитних душека, тако и због

медијске презентације пројектних активностиУдружења МНРО, које је посетила екипа РТС-а,током марта месеца.Уз присуство помоћника председникаОпштине Крста Јањушевића, поклоне су пред-седнику Друштва за ЦДП Славиши Шушњу, уиме Емила Хоџића уручили Миралем Гогалићи Есад Бербо.
У Прибоју одржан први овогодишњи

"Олимпијски час"
"Олимпијски час" који се одржава у оквиру
пројекта Олимпијског комитета Србије и

Фонда спорта и олимпизма још од 2011. го-
дине, ове године одржан је прво у Прибоју.Олимпијском часу присуствовали сучлан Олимпијског тима Србије, боксер Алек-сандар Дреновак, НаташаЈанковић из Олимпијског ко-митета и Мирослав Буквић,члан Општинског већа оп-штине Прибој задужен заспорт и омладину. Учесници “Олим-пијског часа”, ученици одпрвог до осмог разреда ос-новних школа, прошли сукроз пет радионица које сим-болизују пет континената ипет олимпијских вредности:радост игре, фер плеј, пошто-

вање, изузетност и јединство духа, тела и ума.Деца су такође имала прилику да уче-ствују у ARCTOS радионици. ARCTOS (AntiRacism Tools in Sport) програм је програм којисе односи на едукацију деце у циљу препозна-вања и спречавања дискриминације било којеврсте (расна, верска, национална, полна, итд.). 



Општини Прибој одобрена два пројекта за
израду техничке документације

Европски ПРОГРЕС одобрио је финансирање
два пројекта општини Прибој за израду тех-

ничке документације укупне вредности 37.900
евра.Предлоге пројекта израдила је Канцела-рија за локални економски развој у сарадњи саДирекцијом за изградњу Прибоја. У овом по-зиву општини Прибој су одобрени следећипројекти за израду техничке документације:

1 - Постројење за прераду воде: вред-ност пројекта 29.900,00 евра,2 - Реконструкција јавне расвете: вред-ност пројекта 8.000,00 евра.Оба пројекта Европски ПРОГРЕС финансира саучешћем од по 90%, односно са 34.110, евраучешћа укупно за оба пројекта.
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Одобрено финансирање пројекта
"Малина воће које чува село"

Европски ПРОГРЕС одобрио је финансирање
пројекта "Малина воће које чува село", који је
резултат заједничке сарадње невладиних ор-
ганизација са локалним самоуправама у При-

боју и Новој Вароши.Носилац пројекта чија је укупна вред-ност 3.462.800,00 динара је удружење произво-

ђача јагодичастог воћа из Нове Вароши"Златни брег", док су партнери на пројекту оп-штине Прибој и Нова Варош, као и удружењежена "Сачувајмо село" из Прибоја. ЕвропскиПРОГРЕС ће финансирати 79,78%, док ће оп-штине Прибој и Нова Варош учествовати упројекту са по 10,11% средстава.
Успешно реализован пројекат

"Ми бринемо о старима"
Пројекат  "Ми бринемо о старима" који су

заједно реализовале општине Прибој и
Пријепоље и центри за социјални рад из При-
боја, Пријепоља и Нове Вароши а чији је носи-

лац општина Прибој, успешно је завршен
почетком ове године. Резултати пројекта који је финансирала

Европска унија кроз програм EU EXCHANGE 4,а спроводила Делегација Европске уније уСрбији у сарадњи са Сталном конференцијомградова и општина Србије (СКГО) представ-љени су на завршној конференцији одржаној28. јануара у малој сали Дома културе "ПивоКараматијевић". 



Општина Прибој финансира
пројекте удружења грађана
и невладиних организацијаУдружења грађана и невладине организације и овегодине добиће финансијску подршку за спровођењепројеката од општег интереса, али овај пут на основу Јав-ног конкурса за финансирање пројеката удружења гра-ђана и невладиних организација из буџета општинеПрибој.Одлука о избору програма који ће бити финанси-рани 2015. године, донета је априла месеца текуће го-дине. Одлуком се предлаже председнику општине При-бој да одобри финансирање следећих пројеката:- Удружење ратних војних инвалида и породицапалих бораца - 300.000,00 дин.- Друштво за церебралну и дечијупарализу - 2.500.000,00 дин.- Опште удружење предузетника - 400.000,00 дин.- Удружење за помоћ ментално недовољноразвијеним особама - 950.000,00 дин.- Хуманитарна организација „СтараРашка“ - 300.000,00 дин.- Удружење пензионера - 300.000,00 дин.- Удружење грађана „ГРИН 3“ - 150.000,00 дин.- Удружење ратних мирнодопских војнихинвалида - 100.000,00 дин.Како је рекао председник Комисије Борис Мрдовић,предложени пројекти су у складу са јавним интересима идоприносе успешном остваривању и спровођењу стра-тешких циљева и планова Општине Прибој. Од пристиг-лих 23 пријаве, одабрано је осам пројеката који ће битифинансирани.Имајући у виду то да су пројекти били из различи-тих области, борачко-инвалидске заштите, здравствено-социјалне заштите, привреде, спорта, екологије икултуре, одлучено је да се одобре пројекти који пружајууслуге које јавна управа није довољно развила, а подно-сиоци пројеката имају развијене капицитете за пружањеистих, лакше утврђују и препознају потребе одређенихгрупа, бржи и шири приступ корисницима, укључивањеволонтера, смањење трошкова.

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, 

финансије 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: 452-881Електродистрибуција: 445-641
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Прибојска бања - рај за душу и тело
За све који Бању знају одраније, при-

зор који ће затећи овог лета и ове сезоне је
у правом смислу речи пријатно изненађење.

Након враћања имовине СПЦ, Миле-
шевска епархија је склопила уговор са
"Гранд стројем", фирмом Прибојца Горана
Деспића, који као инвеститор планира да
уложи око 15 милиона евра у обнову бање и
изградњу објеката по врхунским стандар-
дима. Део је већ урађен тако да се ове сезоне
очекује више од 10.000 туриста. 


