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Поштовани грађани, 

Овим билтеном  желимо
да значајније допринесемо
испуњавању законских
обавеза да свој рад, 
намере и активности
у протеклих годину дана
учинимо максимално
транспарентним, као и
да сви чиниоци локалне
самоуправе, а пре свега
грађани, буду
благовремено, тачно и
бесплатно информисани о
функционисању општинских
институција и установа, али
и о свему ономе што има
значаја за интересе
становништва на подручју прибојске општине. Упркос тешкој финансијској кризи трудили смо
се да у протеклих годину дана, од када смо добили мандат да управљамо општином учинимо
све да услове живота у нашој општини учинимо што бољим.  Спремни смо за све критике и
сугестије који ће допринети још бољем развоју наше општине у будућем периоду. Поред овог
билтена органи, службе и установе општине Прибој и даље остају максимално отворени за
сарадњу са свим независним медијима. Издавање општинског Билтена није замена за такву
сарадњу, већ комплементаран процес који ће независним медијима само проширити простор
за бављење слободним, истраживачким и критичким новинарством. Тако ћемо, сви заједно,
обављати мисију демократског друштвеног развоја кроз објективно и потпуно информисање
јавности, што представља уставно-правну, политичку и моралну обавезу свих нас.

* ИЗДВАЈАМО *
Донација општине Прибој прибојском породилишту
Дечије бокс породилиште, Опште болнице Прибој добило је донацију вредну милион и 448 хиљада
динара без ПДВ-а, од Општине Прибој, у виду набавке два преко потребна апарата–фиксног
инкубатора и фотолампе. Апарати су купљени од немачке фирме Дрегер из Београда, а тим
поводом Општину Прибој је посетио и представник ове компаније, Вук Ђуровић. Он је у разговору
са председником општине, Лазаром Рвовићем, изразио своје позитивно мишљење о овом чину и
констатовао да је општина Прибој можда чак и једина општина у Србији која је некој болници
донирала апарате, а такође је
истакао да ће и у будућности
наставити добру сарадњу са
локалном самоуправом у Прибоју.
Донирани фиксни инкубатор, иначе
служи за збрињавање сваког
новорођенчета, за загревање, за
угрожену новорођенчад и терапију,
док се фотолампа користи за
лечење физиолошке жутице, код
повишених вредности билирубина.
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* ИЗДВАЈАМО *

Враћа се  Основни суд у Прибој

Приликом усвајања нове Одлуке о мрежи основних судова, у мандату претходне Владе, Општински суд

је неправедно укинут у Прибоју и припојен Основном суду у Пријепољу. Оваквим чином грађанима

Прибоја био је отежан приступ правди, иако је седиште Основног суда у Прибоју било још од

педесетих година. Општина Прибој испуњава све услове за поседовање седишта Основног суда у

Прибоју, као што су наменски урађена зграда за суд, са свим садржајима, потребним уређајима и

инвентаром, број становника, велика и разуђена гранична територија, као и довољан број предмета у

кривичној, парничној, ванпарничној и извршној материји. Враћањем Основног суда Прибоју,

вишеструко ће се смањити и трошкови.

У протекле три године од када се примењује Закон из 2010. године, када је и укинут Основни суд у

Прибоју, уочени су бројни недостаци који се односе на територијалну организацију пре свега

основних судова и основних јавних тужилаштава. Наиме, према важећем законском решењу у

Републици Србији постоје само 34 основна суда, у оквиру којих постоји велики број судских јединица.

Имајући у виду чињеницу да су се кривични поступци и већина парничних поступака водила у

седишту суда то је стварало велике проблеме и трошкове како странкама, тако и другим учесницима

у поступку, а нарочито адвокатима, везаним за долазак на суђење. При том треба имати у виду да је

већи број места у Републици Србији остао без свог суда, што свакако није оправдано, имајући у виду

број становника у тим местима, као и традицију, будући да су та места увек имала суд.

Изграђен репетитор у Сјеверину

Након четири деценије ишчекивања, у петак 21.06.2013. године,

свечано је отворен и пуштен у рад репетитор у Сјеверину, на коти

Борак. Репетитор и објекат емисионе станице, мештани овог дела

пограничног подручја, добили су захваљујући напорима локалне

самоуправе, сарадњи са суседном општином Рудо и разумевању 

републичког јавног предузећа "Емисиона техника и везе", након

чега ће имати програм РТС-а, а очекује се ускоро и сигнал мобилне

телефоније. Пуштањем у рад овог репетитора, решен је

дугогодишњи проблем мештана Сјеверина и околних села који су

имали до сада, а то су добијање тв сигнала и сигнала мобилних

мрежа Србије. Тим поводом, у петак 21.06.2013.  је потписан Уговор

о преносу права коришћења непокретности у државној својини,

којим Општина Прибој пребацује право коришћења катастарске

парцеле и објекта емисионе станице на ЈП "Емисиона техника и

везе". У име општине Прибој, уговор је потписао председник

општине, Лазар Рвовић са в.д. директором ЈП "ЕТВ", Дејаном

Шмигићем. Свечаном отварању репетитора, које је уприличено на 

дан месне заједнице Сјеверин, присуствовали су многобројни мештани, представници суседне 

општине Рудо, представници локалне самоуправе из Прибоја као и екипа ЈП “ЕТВ” из Београда и 

представници медија. Догађај у петак, многи су оценили као историјски, а мештанима је предочено 

да ово није последња, већ једна у низу инвестиција локалне самоуправе, обзиром на то да ће се ове 

године радити и на добијању канцеларије месне заједнице и обнављању Задружног дома.
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* ИЗДВАЈАМО *

Спортска дворана у власништву Општине Прибој

Закључивањем уговора о откупу 57,43% удела у Спортској дворани, Општина Прибој постала је
власник са 100% удела. Купопродајна цена је износила 14 милиона динара, а процењена вредност
удела који је предмет продаје износи 130.512.307,00 динара.

Фонд за развој општине Прибој - Уговори са корисницима средстава
Поводом Одлуке о расподели средстава, а по Конкурсу за доделу субвенционисаних бесповратних
средстава за инвестиције и набавке основних средстава, у циљу развоја предузетништва вишег нивоа
запошљавања и самозапошљавања, 17. јуна 2013. потписани су  Уговори између 10 корисника
бесповратних средстава и Фонда за развој општине Прибој. Тим поводом, председник општине
Прибој, Лазар Рвовић организовао је свечани пријем за 10 прибојских предузетника, који су добили
подстицајна средства. Он је у свом обраћању, честитао добитницима средстава и пожелео много среће
у даљем раду, истичући да су они први корисници средстава овог Фонда, који је по његовом мишљењу
дао конкретну помоћ развоју предузетништва у Прибоју. Председник је рекао да сматра да су овако
мала средства, у износу од 3 милиона и 700 хиљада паметно искоришћена, јер се са њима запошљава
30 људи, али је такође нагласио да општина Прибој и кроз друге програме и на друге начине издваја
средства за подстицање запошљавања. Такође, ових дана се воде преговори у Влади Србије за додатна
средства Фонда за развој општине Прибој, истакао је Рвовић. Присутнима се на свечаном потписивању
Уговора обратио и председник Управног одбора Фонда за развој општине Прибој, Гаврило Бујишић,
који се захвалио добитницима средстава на храбрости и упорности у решавању друштвених проблема,
као што је један од њих незапосленост и истакао да је данас национални херој свако ко запосли бар
једног човека. Он је рекао да су ова средства која су распоређена, за сада само почетна, иницијална и
да је сигуран да ће их бити и у будућности. Подсећања ради, на основу приспеле 23 пријаве, Фонд за
развој општине Прибој одабрао је 10 кандидата који ће добити бесповратна средства.
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Почела реализација пројекта Канцеларије за локални економски
развој - "Адаптација и опремање простора за рад Омладинског центра Прибој”

Фондација Новак Ђоковић гради тениски терен  у  Прибоју
У име фондације  "Новак Ђоковић"  Прибој је протекле године
посетила Јелена Ристић. Њу су у име општине Прибој, примили
председник општине, Лазар Рвовић и председник тениског клуба
"Прибој 1880" Мирко Тошић. Повод посете је био, према речима
директорке фондације, чињеница да је Прибој поседовао прве тениске
терене у Србији, са чиме је упознат и тренутно најбољи тенисер света
Новак Ђоковић. Фондација "Новак Ђоковић" је тим поводом
заинтересована да помогне општини Прибој у изградњи спортске
инфраструктуре и популаризовању тениса у нашој општини.
Председник Рвовић је у кратком обиласку тренутних спортских
капацитета директорки фондације показао новоизграђене терене
поред Лима у Новом делу града, Спортски центар, терене између
школа и дечији вртић "Невен", након чега је Јелена исказала велико
интересовање за улагање у прибојски спорт и најавила ускоро још
једну посету нашем граду. 
У циљу што скорије реализације изградње тениских терена у
Прибоју, Канцеларија за ЛЕР општине Прибој урадила је пројекат за
изградњу тениских терена, са којим је конкурисала за средства код
фондације "Новак Ђоковић" и ускоро се очекује
реализација истог.

Канцеларија за локални економски развој општине Прибој започела је реализацију пројекта
"Адаптација и опремање простора за рад Омладинског центра Прибој". Пројекат је урадила
Канцеларија за ЛЕР, укупне вредности 55.196,00 USD, и биће финансиран од стране ЕУ и Владе
Швајцарске, кроз програм ЕУ ПРОГРЕС који спроводи Канцеларија УН за пројектне услуге УНОПС,
са 88,83% учешћа, док ће општина Прибој издвојити 11,17% средстава. Општи циљ пројекта је да
допринесе унапређењу институционалног оквира за афирмацију младих и њихово укључивање у
изградњу цивилног друштва. Пројектом је предвиђено опремање око 160m2 простора у Дому
културе у Новом делу града, а време предвиђено
за реализацију је пет месеци. Подсећања ради,
део средстава за опремање Омладинског центра,
обезбеђен је из буџета Министарства омладине
и спорта, које је 16. априла 2013. одобрило
средства за пројекат "Опремање простора за
рад Омладинског центра" у износу од 680.578,00
динара, а који је урадила и са њим код
Министарства омладине и спорта аплицирала
Канцеларија за локални економски развој.
Реализацијом ових пројеката, Омладински
центар у Прибоју, биће један од најсавременијих
у Србији, а рад Канцеларије за младе на знатно
вишем нивоу, са бољим условима за рад.
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Потписани уговори за изградњу још 11 кућа расељених и избеглих

Министар без портфеља у Влади Србије, др Сулејман Угљанин,
председник општине Прибој, Лазар Рвовић и представник
фирме Негал компани из Ивањице, Владимир Кривокућа
19. јуна ове године, у Влади Србије потписали су  Уговор о
изградњи 11 монтажних кућа у општини Прибој за расељене
и избегле Бошњаке, које би требале да буду завршене за два
месеца.  Прошле године, 11 породица се већ уселило у такве
куће, а 21 фамилија је од Канцеларије за одрживи развој
недовољно развијених подручја добила надокнаду за средства
која су сами уложили у санацију кућа и помоћних објеката.
"Прошле године вредност кућа била је 305 хиљада еура, док је
сада 240 хиљада, такође за свих 11 објеката, што је резултат
конкуренције на тендеру и избора најповољнијег понуђача", рекао је министар Угљанин. Изградња
ових кућа је наставак програма за повратак избеглих и расељених Бошњака из општине Прибој од
1991. до 1999. године, који је Влада Србије усвојила 2012., а финансира Канцеларија за одрживи развој
недовољно развијених подручја. Подсетићемо, прошле године у првој фази пројекта, Влада Србије је
издвојила 50 милиона динара за изградњу монтажних кућа у Крајчиновићима, Саставцима и Сјеверину.

Представници Тика-е у Прибоју

Потпредседник ТИКЕ (Турске агенције за развој), Мехмед
Суреја Ер, 20. маја ове године посетио је општину Прибој, као
једну од неразвијених општина у надлежности Канцеларије за
одрживи развој недовољно развијених подручја, коју у име
Владе води министар, др Сулејман Угљанин. У име општине
Прибој, њега и директора канцеларије ТИКЕ у Београду,
Емраха Устаомера, секретара Рифата Крлића и помоћника
министра Угљанина, Едиба Кајевића, примио је председник
општине Прибој, Лазар Рвовић. Повод посете представника
ТИКЕ је донација амбулантног возила Дому здравља Прибој,
али и утврђивање даљих токова сарадње. Господин Суреја Ер
рекао је да, после финансирања изградње осам станова за породице чији су станови изгорели у
пожару, донације седам мотокултиватора, 20 пластеника и амбулантног возила, ова агенција ће
наставити са радом на унапређењу живота у неразвијеним подручјима, посебно истичући пројекте за
којима буде потребе у наредном периоду. Посебно се осврнуо на пројекте у пољопривреди, јер како је
рекао, такви пројекти помажу локалним пољопривредницима да опстану а и најбрже дају резултате.
Потпредседник ТИКЕ је изразио жељу, да се у будућности се баве смањењем незапослености и
исељавања становништва из овог дела Србије. Председник Општине, Лазар Рвовић, захвалио се
представницима ТИКЕ, која је до сада, кроз донације помогла општину са преко 30 милиона динара
у областима које финансирају, а то су образовање, здравство и пољопривреда. Председник је рекао
да ће Општина као сервис грађана и у будућности сарађивати са ТИКОМ на пројектима који су
потребни грађанима, и да не сумња у то да ће њихова помоћ као и до сада бити конкретна, јасна и
видљива, посебно се уздајући у добру сарадњу у будућности, у духу постојеће, добре сарадње
Србије и Турске.

* ИЗДВАЈАМО *
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* ИЗДВАЈАМО *
Помоћ општине Прибој студентима 

Према Закључку Општинског већа општине Прибој из средстава буџета општине Прибој издвојена су
новчана средства, планирана за помоћ 100 материјално најугроженијих студената чија просечна
примања не прелазе 10.000,00 РСД по члану породице, у износу од 5.000,00 РСД месечно, у трајању од
7 месеци. Прелиминарном ранг листом обухваћени су сви подносиоци захтева за помоћ и рангирани,
од броја 1 закључно са бројем 259, на основу прописаног материјалног услова, а на основу података
достављених уз захтев за доделу помоћи. Након утврђивања прелиминарне ранг листе, издвојено је
100 материјално најугроженијих студената, који ће седам месеци примати помоћ у износу од 5.000 РСД. 

Туристичка организација Прибој - одобрен пројекат у оквиру Другог
позива ИПА Прекограничне сарадње подржан од ЕУ
У четвртак, 30.05.2013. године, у Етно селу Станишићи у
Бијељини, свечано су уручена признања, у виду
сертификата апликантима чији су пројекти добили зелено
светло и којима је одобрено финансирање из средстава ЕУ,
након спроведеног Другог позива ИПА Прекограничног
програма Србија - Босна и Херцеговина. Од укупно 149
пријављених апликаната, међу 14 којима су одобрена
средства од стране ЕУ је Туристичка организација Прибој
заједно са Општинском развојном агенцијом Рудо, са
пројектом "Међународни Лимски биатлон Прибој - Рудо
(Сетихово) - Регата за све".
Тим поводом, свечаној додели сертификата, у име Туристичке организације Прибој, присуствовао је
директор ТО Прибој, Владан Радовић. Укупна вредност пројекта, којим је планирано да се обогати
туристички живот Прибоја је 89 хиљада евра. Такође, на свечаности, специјална признања од стране
ЕУ донатора добили су Туристичка организација Прибој и ОРА (Општинска развојна агенција) Рудо,
којима је два пута узастопно одобрено финансирање за пројекте са којима су конкурисали у оквиру
ИПА Прекограничне сарадње.

Дом здравља Прибој - модерна установа примарне здравствене заштите
У циљу обезбеђивања квалитетне здравствене заштите Дом здравља учествовао је у различитим пројектима
који су створили могућности да се ангажовано ради на промоцији здравља, информатизује рад али и да се уђе
у захтеван и обиман посао акредитације установе. Средства за акредитацију су обезбеђена учешћем у пројекту
ДИЛС у сарадњи са Локалном самоуправом и Министарством здравља, као и информатизација захваљујући
којој су имплементирани електронски здравствени картони пацијената.

Још издвајамо: 
- Изградња ватрогасног дома укупне вредности око 7 милиона динара.
- Зграда са осам социјалних станова (пет породица чији су станови страдали у
пожару и током  појаве клизишта), укупне вредности 16 милиона динара,
- Увођење централног гаса у болницу, укупне вредности 7 милиона динара,
- Куповина медицинске опреме за потребе Дома здравља, вредности 2.000.000 дин., 
- Бесплатан превоз пензионера са примањима испод 20.000,00 дин., 
- Помоћ за вантелесну оплодњу за девет парова у укупном износу од 1.350.000 дин.,
- Опредељено 10 милиона динара кроз Фонд за развој пољопривреде, за улагање у пољопривреду,
обезбеђивање средстава и њихово усмеравање на унапређивање и подстицај развоја ппољопривреде и села.
- Модернизација радa локалне пореске администрације - нови софтвер врдности 16.550,00 еура (ЕУПРОГРЕС)
- Поклон општине Прибој, ђацима првацима, септембра месеца прошле године, 232 флуоресцентна прслука за
пешаке, ради повећања безбедности ђака првака у саобраћају.
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ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИБОЈА

У протеклих годину дана реализовани су следећи пројекти:
• Изградња општинског пута Саставци-Касидоли у дужини од 2,3 km укупне вредности
18.877.100,00 динара;
• Радови на путу у МЗ Крајчиновићи са приступним путевима у дужини од 2,2 km укупне вредности
13.225.000,00 динара;
• Ојачање коловозне конструкције путева и улица (насеља Грачаница, Јармовац, Кутловац, Пожегрмац,
Крајчиновићи, Црнузи) укупне вредности 24.180.200,00 динара;
• Ојачање конструкције пута у више месних заједница (насеља Оландићи, Стрмац, Сјеверин, Хер Голеша,
Кула, Поблаће, Прибојска Бања) укупне вредности 10.932.900,00 динара;
• Санација коловозне конструкције на делу пута Врбова-Касидоли у дужини од 700 m укупне
вредности 3.870.020,00 динара;
• Ојачање коловозне конструкције некатегорисаних путева у МЗ Стари Град укупне дужине око 850 m,
вредности 5.649.390,00 динара;
• Регулација водотока Мишковац у дужини од 100 m,
укупне вредности 3.050.000,00 динара;
• Изградња паркинга код цркве у Новом Прибоју
укупне вредности 1.865.000,00 динара;
• Реконстукција трибина на спортским теренима у
вредности од 820.000,00 динара;
• Постављање заштитних ограда на прилазу школама
и мостовима укупне вредности 510.000 динара;
• Потпорни зид на Прибојској Бањи дужине 400 m
укупне вредности 800.000,00 динара;
• Замена дотрајалих клупа и уређење зелених површина у
градском језгру у вредности 450.000 динара;
• Замену саобраћајне сигнализације укупне вредности 1.988.000,00 динара;
• Урађена пројектна документација укупне вредности 4.000.000,00 динара;
• Изградња општинског пута Мажићи-Манастир Ораховица укупне дужине 2 km вредности
12.900.000,00 динара;
• Прилазни пут према градском базену и плато за паркинг 
• Плато испред ватрогасног дома, пресвлачење Лимске улице
• Расвета у Читлуку у дужини од 1.600 метара, постављено је 30 стубова и светиљки
• Девет монтажних кућа на Бањи људима којима је клизиште уништило куће и стамбена зграда у
Шаргану са десет станова.
• Програм повратка прогнаних Бошњака у Живинице, Сјеверин, Кукуровићи. Почела изградња 11 кућа.
• Постављање ограде у Пољицу поред обале лима у дужини од 200 метара
• Постављање заштитне ограде у дворишту вртића у старом делу града
• Реализација репетитора на коти Борак за становнике Сјеверина у вредности од 6 милиона динара.
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ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИБОЈА

У протеклих годину дана реализовани су следећи пројекти:
• У Новом делу града, постављено је 27 ЛЕД светиљки у главној улици и
2 РГБ ЛЕД светиљке за цркву. Расвета је постављена од дела главне улице,
од новог моста до раскрснице код Алфа банке. Нова расвета допринеће већој
безбедности у саобраћају. Прибој је тако постао једна од ретких општина у
Србији, са најмодернијим уличним осветљењем. Постављање ЛЕД расвете у
Немањиној улици у дужини од 350 m, укупне вредности 3.100.000 динара;

• Кишна канализација-израда пројектне документацију за кишну
канализацију и регулисање водоснабдевања у  вишим котама  у старом
делу града.
• Израда пројекта кишне канализације у улицама Данила Јауковића и
Рифата Бурџовића.
• Пројектна документација за изградњу градског муслиманског гробља Побрежје
• пројекат  тржног центра Бања 
• пројекат задружних домова у Голешима, Сјеверину и
Кратову
• пројекат паркинг простора поред цркве у новом делу
града
• 50 клупа у новом делу града, реновираних и 20 нових
укључујући и клупе које припадају кућним саветима
• ангажовање булдожера по објективној потреби и
захтева грађана

Задружни дом у Голешима

Радови у Прибојској Бањи - путна инфраструктура у функцији развоја туризма
Изградња окретнице и паркинг простора у Прибојској Бањи за 52 возила, од тога пет за аутобусе и
47 за путничка возила. Укупна вредност радова је 19.100.000 динара.

Почела изградња пута Јармовац-Манастир Увац 
Почела је изградња пута у дужини од 14,5 километара на
релацији Јармовац-Манастир Увац. Вредност радова је око
50 милиона динара, а тренутно је у реализацији 5 км тог 
путног правца. Ово је највећи инфраструктурни пројекат
ове године на подручју општине.

Разговори руководства општине Прибој
са министром Мркоњићем уз чију помоћ
се реализује овај као и многи претходни
капитални пројекти.
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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УСЛУГА“
Специјално комунално возило из ЈКП “Водовод и канализација”

Јавно комунално предузеће Услуга, као једно од три јавна предузећа чији је оснивач општина
Прибој, у блиској прошлости није се могло похвалити позитивним пословањем и најбољим
условима за рад. Од јуна месеца протекле године, доласком стручног кадра на место
директора ЈКП "Услуга", Жељка Јечменице, на задовољство запослених и корисника услуга,
као и свих грађана, ситуација се мења на боље. Предузеће је изашло из блокаде, редовно се
врши исплата личних доходака и доприноса запосленим лицима, док су и бивши запослени
добили своје отпремнине. Када је
побољшање услова рада у питању, скоро у
потпуности је сређен и реновиран возни
парк за основну делатост предузећа.
Такође је поправљен и за рад оспособљен
булдозер ТГ 140 и комунални трактор,
очишћен фекални и кишни колектор (више
у граду нема ниједне "баре" чак ни на оним
местима где су раније стварале и при
много слабијим падавинама); у власништво
добијен камион "Велики Моро" за чишћење фекалне и кишне канализације (захваљујући
разумевању градоначелника града Београда Драгана Ђиласа и директора Београдског
Водовода и канализације); уведено сателитско праћење возила, што је смањило трошкове
горива а знатно побољшало редовно одношење смећа; уредно и континуирано снабдевање
водом за пиће и редовно одношење и депоновање смећа. Сређена је градска депонија, успешно
одрађена зимска служба, повећане количине фактурисане воде и смећа, забележено је
смањење крађе воде и знатно побољшана подела рачуна и очитавање водомера. ЈКП Услуга је у 
протеклих 12 месеци повећало своју наплату, такође уз редовно измиривање  обавеза
добављачима.

За пример  - у потпуности ревитализовано предузеће ЈКП "УСЛУГА“

Специјално возило, намењено прочишћавању градске канализације и одводних сливника за
кишницу, током протекле године, било је на услузи општини Прибој, као привремена помоћ
ЈКП “Водовод и канализација”. Камион је је био на услузи као резултат посете председника
скупштине општине Прибој, Саше Василића градоначелнику Београда. ЈКП “Услуга” је иначе
након тога добило донацију од града Београда, и то управо једно овакво возило,
специјализовано за комуналне услуге, намењено решавању проблема градске канализације
и одводних сливника.
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Јавно предузеће "Топлана Прибој”
Локална самоуправа је основала ЈП ”Топлана Прибој” одлуком бр. 02-73 од 19.7.2012. године да би
дугорочно решила проблем грејања у Прибоју.  У протеклој грејној сезони, у интервалу од 12.2.2013.
године до 15.4.2013. године ЈП "Топлана Прибој", набавило је 537250 kg мазута вредности око
38.600.000,00 динара и сав набављени мазут је утрошен. За четири месеца, колико се врши наплата
услуге грејања (фебруар, март, април, мај) ЈП "Топлана Прибој" фактурисала је око 43.000.000,00
динара. Након завршене грејне сезоне, према речима в.д. директора ЈП "Топлана Прибој", Душана
Радовића, ради се на изналажењу модела за  обезбеђење наредне грејне сезоне.

Градска библиотека Прибој - у служби образовања и културе
Издавачка кућа „Службени гласник” је крајем 2012. године
поклонила библиотеци 200 књига које су на располагању
члановима, а такође је фонд библиотеке обогаћен и
суграђанима, поклон – књигама, а посебну захвалност
Градска библиотека дугује студентима Ивану и Бобану
Марковићу који су крајем 2012. године поклонили
библиотеци 100 књига. Крајем 2012. године, књиге које су
током године добијене на поклон, а већ их има довољно у
фонду библиотеке, поклоњене су основним школама „Вук
Караџић”, „Десанка Максимовић”и „Бранко Радичевић”, као
и неколико књига из области економије средњој школи
„Машинско - електротехничкој” ради богаћења њиховог
фонда. У 2012. години по први пут имамо некњижну грађу
која је у CD – овима, као и књигу инвентара за некњижну
грађу. 2013. године, библиотека је почела са обнављањем
лектире која је у јако лошем стању, као и набавком нових
наслова трудећи се да се испуне очекивања чланова као и вођење рачуна о стандардима за народне библиотеке.
Од почетка године до данас набављено је преко 400 књига од којих 80% купљено, а остало су поклони издавачке
куће Жиравац и поклони грађана. Број чланова у 2012. години у односу на 2011. годину се повећао, и износи
преко 600. Градска библиотека Прибој је због пада броја чланова у 2012. год. у односу на 2011. годину као и због
економске ситуације грађана, крајем године одлучила да смањи висину чланарине у виду новогодишње акције у
периоду од  17. 12. - 31. 12. 2012. године. Као резултат ове акције је повећан број чланова, што доказује податак
да се у том временском периоду учланило чак 87 чланова. Број посета је такође увећан и износи
преко 9 500. Од опреме, крајем 2012. године, купљена су два рачунара,  као и пројектор и платно које
библиотека до сада није имала. Купљен је штампач за бар кодове потребан за COBISS програм,
обзиром на то да је библиотека започела процедуру увођења овог програма.

Градска библиотека Прибој - културно-просветна делатност 
У октобру гост Градске библиотеке Прибој био је публициста Милош Богдановић који је на основу
своје књиге “Проклетство нације“ одржао предавање на тему “ПОРЕКЛО И КАРАКТЕРОЛОГИЈА НАРОДА
ЗАПАДНОГ БАЛКАНА“. Посећеност је била добра. У децембру у Градској библиотеци Прибој удружење
„Женска иницијатива Прибој “ одржало је предавање на тему “ Положај маргинализованих група у
локалној заједници “. Предавању су присуствовали чланови удружења, маргинализоване групе,
представници локалне власти... Градска библиотека Прибој у свом простору је организовала
јединствену продајну изложбу књига једне од најтиражнијих издавачких кућа у Србији “Лагуна”.
Почетком године Градска библиотека има традицију да награди књигама своје најактивније читаоце
у три категорије : деца, омладина и одрасли. На књижевној вечери, 21.02.2013. ученик гимназије из
Рудог ( БИХ) Владимир Чолаковић је представио своју књигу песама „Меланхолија свијести“. Поводом
Националног дана књиге, 28. 02. 2013. године, Градска библиотека Прибој припремила је изложбу
књига из фонда библиотеке на тему Почеци српске писмености, штампарије у Србији, прве библиотеке
и чување књига у Србији. У част Националног дана књиге библиотека је дала акцију на цену чланарине
27. и 28. 02. , за све категорије корисника чланарина је износила 250,00 динара. Такође, поводом
Међународног дана дечије књиге, урађена је и једна продајна изложба дечијих књига од два издавача
Креативни центар и Школска књига, која је трајала од  26. 03. до 05. 04. 2013. године. Од ове године, у
редовне активности Градске библиотеке Прибој, спадају и дечије радионице.
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ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ ПРИБОЈ

Завичајни музеј Прибој учествовао je на III Међународном скупу арехеометалургије
Евроазије. Скуп је одржан у Селозополу у Бугарској. На скупу је учествовало 35
предавача међу којима је један из Прибоја, на тему „Археометалуршки центар
Јармовац“. Јармовац је један од три најстарија рудника на Балкану. Завичајни музеј
Прибој је радио 7 година на његовом истраживању, што га је уврстило  у европски
пројекат о археометалургији. Пројекат је заједно инициран од стране Унивезитета у
Лондону, Музеја археометалургије у Бодену (Немачка), Завичајног музеја Прибој,
Музеја у Прокупљу и Народног музеја Београд. Руководилац пројекта је др Миљана
Радивојевић. Пројекат је финансијски подржан од стране енглеске владе са 500.000
фунти у трајању од три године. По свом значају пројекат спада у један од
најзначајнијих пројеката из археологије изведених на Балкану у последњих 20 година.

III Међународни скуп археометалургије

Први човек Делегације ЕУ отпочео је посету састанком са председником општине Прибој
Лазаром Рвовићем, после чега су заједно отворили обновљени Завичајни музеј, у чију је
реконстуркцију уложено 100.000 евра преко Програма европског партнерства са општинама
ЕУ ПРОГРЕС, као и око 40.000 евра које је Општина Прибој кофинансирала. Радови су
обухватали обнову објекта и уређење отвореног амфитеатра у дворишту, чиме су створени
услови да музеј добије сталну поставку, која ће
приказивати различитост и богато културно-
историјско наслеђе. "Реконструкција Завичајног
музеја у Прибоју је један од пројеката који је
финансиран преко ЕУ ПРОГРЕСа, а Европска
унија наставиће да помаже развоју овог краја и
кроз ЕУ ПРОГРЕС 2. Овај пројекат доказује да за
традицију Србије нема противречности на
њеном европском путу. Прибој треба да ради на
оживљавању индустрије, али и заштите
животне средине и туризма. Овај музеј је део
европске мреже музеја и верујем да ће помоћи у
привлачењу туриста“, рекао је амбасадор Дежер. Након Дежерове посете, отворено је
Културно лето у Прибоју, монодрамом "Одбрана Сократова", након које је наступао
музички састав Дуо Модерато.

Дежер отворио Завичајни музеј у Прибоју
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ДОМ КУЛТУРЕ „ПИВО КАРАМАТИЈЕВИЋ“

Дом културе у сврху промоције Прибоја као града културе
Прибој, као град са мноштвом културно-
историјских вредности, са дугом 
традицијом културних тековина, одувек
је неговао позориште, књижевност,
ликовно стваралаштво и седму уметност.
Дом културе „Пиво Караматијевић“ у
протеклом периоду забележило је низ
активности у циљу очувања таквог духа
и промоције културе као једне од
највећих вредности друштва. Већ дуги
низ година, у оквиру рада Дома културе
издваја се Мала позоришна радионица
која је одувек бележила најбоље
резултате. Протекле године,
22. септембра на Републичком фестивалу
у Смедеревској Паланци, Мала
позоришна радионица Дома културе са
представом “Јагода је јагода“ освојила је
друго место а глумачке награде добили су за најбољу епизодну улогу Камбер Хасанагић и
Саид Јунуз, а Милицу Ожеговић жири и публика су наградили најбољом женском улогом.
Представа је рађена по тексту Александре Лукић а у режији Ибрахима Ћате Хасанагића.
Представа “Јагода је јагода“, репризирана је у оквиру Дечје недеље “Играм за играчку,
5. октобра прошле године, а улазница је била играчка. Прикупљене играчке су поклоњене
болници и Здравственом центру Прибој. На позоришној сцени Дома културе, гостовале су и
друге представе, а оне које се могу издвојити су “Штрумфови на мору”, позоришта “Звончица”
из Београда и предпремијера позоришне представе “Пукла брука” у режији Милице Краљ
(пре премијере у Београду), која је 18. априла 2013. забележила рекордну посећеност. Играли
су Тијана Дапчевић и Мики Дамјановић.

Из победничке представе Међурепубличке смотре дечјег
драмског стваралаштва „Чаробни пољубац“

Додела награда на Међурепубличке смотре дечјег
драмског стваралаштва „Чаробни пољубац“

Финалисти и гости 35. Лимских вечери дечје поезије



Адреса 12. јануара бр.108, 31330 Прибој, Србија. Телефон:  +381 33 24 52 341
www.priboj.rs

БИЛТЕН ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

СТРАНА 13

ДОМ КУЛТУРЕ „ПИВО КАРАМАТИЈЕВИЋ“

Дом културе у сврху промоције Прибоја као града културе
У оквиру 22. Међурепубличке смотре дечјег драмског
стваралаштва, изведене су четири представе из Пријепоља,
Ариља, Чајетине и Прибоја. Селектор смотре кога је именовао
Савез аматера Србије,  редитељ Саша Волић прогласио је најбоље
и доделио глумачке награде. Поред селектора све представе је
пратио и жири Канцеларије за младе Прибој који је после сваке
изведене представе доделио награде за глумачка остварења у
представи. Најбоља представа Смотре је “Чаробни пољубац” Мале
позоришне радионице Прибој. Ове године, 5. јуна играна је
позоришна представа за децу “Штрумфови”, а  20. јуна 2013.
године позоришна представа по тексту Вуди Алена „Бог“ у
режији Амре Полимац. У децембру 2012. год. у  Малој сали Дома
културе одржан је Полугодишњи концерт ученика музичке
школе. Фебруара 2013. године одржан је хуманитарни концерт
за Амира Џелиловића. Учествовали су КУД “ФАП”, Енес Мердовић,
Шаћир Амети и оркестар РТВ Сарајево. Своје наступе забележили
су и КУД "Дабар" и плесни клуб  “Атрактиве”. У протеклом
периоду, Дом културе бележи акцију популаризовања биоскопа
и промоције неких од најгледанијих филмских остварења, као
што су “Артиљеро”, “Вир”, “Желим те”, “Смрт човека на Балкану”,
“Кад сване дан”, “Фалсификатор”, "Добар дан за умри мушки” и
“Устаничка улица“. Протекле године, 6. новембра одржана је
АКАДЕМИЈА “ Сто година ослобођења Старе Србије 1912-2012”. 
Учествовали су КУД “Дабар”-градске игре, ученици Музичке
школе Пријепоље одељење Прибој, Марија Раковић
-соло певање, глумци АПС Дома културе, Ибрахим Ћата Хасанагић и Мирко Тошић, који су говорили
запис о ослобођењу Прибоја. Дом културе Пиво Караматијевић, бележи и одржавање 40. јубиларних
Лимских вечери поезије. Ово јубиларно вече остаће упамћено по наступу бивших победника ове
културне манифестације, Добрице Ерића, Светлане Калезић и Бојане Стојановић. Ове године су такође
одржане и 35. Лимске вечери дечје поезије на чији конкурс је пристигло 836 радова из 45 градова
Србије и Црне Горе. Дом културе, промовише и ликовно стваралаштво, а највише кроз организовање
ликовне изложбе "ШТРЕКА". У оквиру ове ликовне изложбе, излагане су слике Миодрага Крџавца, у
градском парку у Новом делу града, на шеталишту у Старом Прибоју, Пеђе Трајковића, Екрема Маслака,
Милане Миле Мојићевић и Верице Врељаковић. Штрека је изложба која се реализује сваке године од
августа до септембра. Слике уметника из Прибоја су излагане и у оквиру циклуса “Прибојски сликари”,
а једна таква забележена је од 6. до 28. децембра протекле године, када је излагала Милана Мила
Мојићевић. У сарадњи са Завичајним музејом из Прибоја, организована је посета изложби “Трагом
јармовачких рудара”, након које је такође у
духу добре сарадње ове две културне установе
организовано отварање документарне
изложбе “Армијски генерал Крста Смиљанић”
ауторке Снежане Ђенић. Истог дана, 31.
јануара 2013. године била је промоција збирке
песама “Да разрежем језик” Бојана Бјелића. О
књизи је говорио професор Драган Папоњак
а  стихове казивао аутор.  Од 14. до 26. јануара,
Дом културе је организовао седму путујућу
изложбу “Формат мали” у сарадњи са
Артцентром из Београда, када је постављена
изложба сликарско-графичке секције
УЛУПДСА и УЛУСА. 

40. Лимске вечери поезије
Добрица Ерић

Изложба Миле Мојићевић
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ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Промоција туристичких потенцијала општине Прибој, поверена је
Туристичкој организацији Прибој, која постоји од 2005. године, 
која као таква већ осам година ради на обогаћивању туристичке
понуде овог краја. У активности ТО Прибој, ове године спада и
организација летовања у општинском одмаралишту у
Сутомору, поводом чега су припремне активности кренуле у
априлу месецу ове године. Прва смена планирана је да крене
21. јула. Стандардне манифестације којима ТО Прибој привлачи
велику посећеност општине Прибој у летњем периоду су Рафтинг
спуст низ Лим, Бициклистичка вожња, Лим фест и традиционална
манифестација Илиндански дани. Прошле године, 1. августа
у оквиру манифестације Илиндански дани, која ће бити одржана и овог лета, одржано је
такмичење у припремању ћешкета и етно приредба и такмичење у свирању на фрули.
Протекле године забележен је рекордан број посетилаца, гостију и учесника програма,
а успела се дочарати и некадашња атмосфера на вашарима у Бањи, првенствено дух
обичаја и традиције.  Сваке године Туристичке организације Прибој и Рудо организују
сплаварење Лимом, под називом Лимски биатлон, трећег викенда у августу. Догађај је
сада већ међународног карактера и сваке године окупља све више људи из Србије, Босне
и Херцеговине и Црне Горе. Тако је било и протекле године, када је учествовало 450 људи.
Почетна станица је Прибој, одакле се регаташи спуштају ка Сетихову у Босни и
Херцеговини. Деоница је дужине 36 км. Сати вожње испуњени смехом, дружењем,
добром свирком чак и на води, само су увертира за највећу егзибицију и припрема за
непоновљив адреналински ужитак, букове Валине, иначе најопаснији део Лима.
Протекли рафтинг био је на највишем нивоу када је безбедност учесника у питању.
У сврхе подизања безбедности на већи ниво, ТО Прибој у сарадњи са рафтинг клубом
Еко-Лим константно ради на омасовљењу и обуци што већег броја скипера. Припреме
за овогодишњи Међународни лимски биатлон увелико трају и очекује се рекордан број
учесника. Прошле године, у оквиру Лимске регате организован је и пратећи Лим фест,
на коме је свирао Рамбо Амадеус. Поред главног концерта Рамба Амадеуса на Лим фесту
је учествовао већи број локалних бендова. Рок фестивал, на теренима код школа у
Новом Прибоју, сада је већ традиција и највеће културно дешавање посвећено младима
у Прибоју, као и младима из околних општина. Такође, у делокруг ТО Прибој спада и
наплата боравишне таксе за организован смештај туриста у домаћој радиности у
Прибојској бањи.  У циљу добре пословне сарадње са домаћинствима, ТО-Прибој је
вршила свакодневно пријављивање страних гостију у станици полиције у Прибоју,
а протекле 2012. године, наплаћена је боравишна такса у износу од 640.150,00 дин. 

Рад на промоцији туристичких потенцијала општине Прибој
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ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

У сарадњи са РРА Златибор ТО Прибој, ушла је у  програм
ревитализације запуштених сеоских школа и преноса
власништва на Општину односно ТО-Прибој. Туристичка
организација је у први план ставила школу у Крњачи и нада
се да ће се овај пројекат успешно завршити. У циљу боље
промоције овога краја ТО Прибој је уговорила са
организацијом „ Истраживачи“ Ваљево боравак њихових
чланова у периоду од 16.07 – 26.07.2013.године. Очекује се
велики број чланова (око 100). У августу месецу Туристичка
организација ће се укључити у организацију Међународног
такмичења у слободном пењању. Ове године, 29. маја у Бијељини одржано је свечано
уручивање уговора Прекограничне сарадње финансиране од стране Европске уније.
Туристичка организација је успешно имплементирала овај пројекат чија је вредност
89.000 еура. У току је реализација овог пројекта. У оквиру пројекта Прекограничне
сарадње, започета је и израда пројекта у сарадњи са општином Пљевља и Црном Гором. 

Рад на промоцији туристичких потенцијала општине Прибој

У организацији општине Прибој и Туристичке организације Прибој, ове године
организован је дочек Нове године са богатим новогодишњим програмом. Дочек је
организован на теренима између школа у Новом делу града, а почео је у 18 часова 
новогодишњим маскенбалом за најмлађе суграђане. На бини се појавило преко 30
маскираних малишана свих узраста, који су се упознали са Деда Мразом и показали
своје умеће у рецитовању новогодишњих песама. Општина Прибој је тим поводом
обезбедила новогодишње пакетиће за децу, а Туристичка организација пригодне
новчане награде за прва четири места, у такмичењу за најбољи новогодишњи костим.
Тако су четврто место поделили костим Бабароге и Печурке, треће Нинџа Корњача и
Индијанац, друго место припало је костиму Мачке а прво место малишану који се
прерушио у Петра Пана. Присутне суграђане и децу, забављали су Деда Мраз и кловн
Плави, као и трубачки оркестар Михаила Стојкановића. Од 21 сат, за добар провод на
теренима, био је задужен Стеван Анђелковић
са својим бендом, који је направио
незаборавну новогодишњу атмосферу за
велики број присутних грађана, који су Нову
годину дочекали управо испред бине на
теренима. Општина Прибој и ТОП су у
новогодишњој ноћи обезбедили бесплатно
кувано вино и ракију за све грађане. Почетак
Нове 2013. године, обележио је велики
ватромет на небу изнад Прибоја.

Дочек Нове 2013. године у Прибоју
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УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ ПРИБОЈ

Оно што је у претходном периоду било мање лепа страна Установе за физичку културу
„Спортски центар“, јесу просторије и услови у којима се радило. "Спортски центар" Прибој,
сада је у новом руху: 
- Уређен канцеларијски простор (окречене три просторије и заштићене од прокишњавања).
- Урађена фасада на објекту базена, постављене плочице по ободу базена.
- Подигнута висока ограда и уређено земљиште око базена.
- Подигнута висока ограда на терену са вештачком травом и купљене нове мреже.
- Реновиране три свлачионице у просторијама ФК „ФАП“ (две са купатилима).
- Урађено корито са пет чесама поред главног фудбалског терена (испод трибина) које служи за
чишћење копачки и освежење рекреативаца.
- Поправљен квалитет главног фудбалског терена, а уређено је и старо фудбалско игралиште, чиме
је омогућено тренирање  млађих категорија ФК „ФАП“.
- Набављена нова косилица за фудбалски терен.
- Ове године, организован је хуманитарни турнир у малом фудбалу на терену са вештачком травом.
Прикупљено је 110.626,00 динара, учествовало 18 екипа са дневном посетом 300 – 400 гледалаца.
Турнир је трајао 3 седмице.
- Градски базени, Спортског центра Прибој почели су са радом ове године 21. јуна. Овог датума је
био  први радни дан у овој купалишној сезони, а разлог за мало кашњење је температура воде,
која је до тада била испод 20 степени Целзијуса.
Радно време градских базена је од 10 до 19 часова. За све заинтересоване ту је и ценовник услуга: 
дневна карта - 120 дин., месечна карта - 1.500 дин., сезонска карта - 3.000 дин., цена изнајмљивања
лежаљке - 150 дин., цена изнајмљивања сунцобрана - 100 дин.

Спортски центар у новом руху
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ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

У току редовних активности прибојског Центра за социјални рад, протекле године спроведен је
читав низ активности, на унапређењу бриге о старима. Октобра месеца протекле године, у оквиру
пројекта “Корак испред – Дневни центар за старе” и у оквиру планираних активности ,
организован је излет за 13 корисника  услуге
дневног боравка  за старе. На излету корисници
Дневног центра су посетили Дрвенград,
железничку станицу Јатаре на шарганској
осмици, потом су обишли туристички центар у
Кремнима, највећи део времена провели су у
шетњи Златибора, а приликом повратка и
туристички центар у Вранешима у општини
Нова Варош. Излет је протекао у позитивној
атмосфери, живој комуникацији, пошалицама
уз позитивне коментаре након сваке завршене
посете одређене дестинације. Сумирани су
позитивни утисци, а након обављеног излета
изразили су опште задовољство реализованим
излетом и оценили га као одличан. Током излета
за кориснике је организована ужина и ручак. Такође, новембра месеца протекле године петнаест
корисника услуге дневног боравка из Врњачке Бање, директор ЦСР Врњачка Бања са четри
стручна радника, извршили су посету корисницима услуге дневног боравка у Прибоју, а по
прошлогодишњем договору корисника приликом посете Прибоја Врњачкој Бањи. Гости из
Врњачке Бање примљени су у просторијама Дневног центра у старом Прибоју, а током дана
корисници су обишли и цркву у новом делу града и манастир Св. Никола на Бањи. 

Брига о старима - “Корак испред – Дневни центар за старе”

Дневни боравак за децу са сметњама у менталном развоју - излет деце

Дана 29.05.2013. године, реализован је излет
на Златар са децом члановима Дневног
боравака МНРО. На излет је ишло
тринаесторо деце корисника услуге Дневног
боравка, два васпитача и два помоћна
радника као подршка васпитачима. Превоз
деце реализован је са два возила Центра за
социјални рад и возилом Друштва за
церебралну и дечију парализу. Излет је
рализован у времену од 9 – 17 часова, а
током боравка на Златару деца су била у
прилици да се друже, шетају, користе
спортске терене. Током излета, за децу је
организован и ручак. Излет је протекао у пријатној атмосфери, деца су била видно
расположена, заинтересована за међусобну комуникацију, игру, песму. Приликом повратка
са Златара направљена је краћа пауза на рибњаку у Новој Вароши. Родитељи су (а на основу
пренетих утисака деце) такође су изразили задовољство излетом. 
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Kанцеларија за ЛЕР - Програм
међуопштинске сарадње "Exchange 4"
У оквиру ИПА 2012 Националног програма који је одобрен
децембра 2012. године, у склопу секторске подршке за реформу
државне управе предвиђен је фонд за финансирање пројеката
локалних самоуправа у оквиру програма "Exchange 4".
У том смислу, део ИПА средстава у износу од 4.6 
милиона евра биће непосредно доступан успешним
предлагачима пројеката са нивоа локалне самоуправе
у Републици Србији, а координациону улогу, као и у
ранијим  Exchange фазама, имаће Стална конференција градова и општина, уз сарадњу са
Министарством регионалног развоја и локалне самоуправе и Делегацијом Европске уније у Србији.
Позив за достављање предлога пројеката расписан је крајем маја 2013. Општина Прибој у
партнерству са општином Пријепоље и Центрима за социјални рад општина Прибој, Пријепоље и
Нова Варош  укљученa je упројекат у оквиру јавног позива ''Еxchange 4'', а за чију израду је задужена
Канцеларија за локални економски развој.  Пројекат, чији је радни назив ''Ми бринемо о старима'',
односи се на социјалну заштиту старих лица - помоћ у кући, а његова оквирна вредност је
190 000 ЕУР. Сврха пројекта је побољшање квалитета и доступности услуга ванинституционалне
заштите старих, инвалидних и хронично оболелих лица у општинама Прибој, Пријепоље и Нова
Варош. Поред програма међуопштинске сарадње, Канцеларија за ЛЕР учествује у припреми
предлога пројеката и проналажењу потенцијалних партнерских организација, у оквиру програма
Прекограничне сарадње Србије са Босном и Црно Гором. Планирано
је да се конкурише за пројекте из области развоја пољопривреде и
туризма, што је и препознато као приоритет у локалним
стратешким документима. 

Подршка развоју предузетништва
У оквиру својих активности, Канцеларија за ЛЕР, сектор за подршку малим и средњим предузећима
и предузетништву, спроведено је низ активности у циљу побољшања пословне климе и стварања
услова за привлачење инвеститора. Једна од значајнијих активности која је релизована у сарадњи
са Регионалном развојном агенцијом Златибор јесте обука лица која су на евиденцији Националне
службе за запошљавање под називом Обука за израду бизнис плана за почетнике у бизнису. 
Преко Канцеларије за одрживи развој недовољно развијених подручја  Владе Републике Србије,
четири лица добила су новчана средства у оквиру пројекта  „Повратници  у своја родна места”, за чију
реализацију је Канцеларије за ЛЕР давала подршку. Свакодневно  канцеларија пружа све врсте
информација које су неопходне при регистрацији и одјави фирме, актуелним конкурсима које
спроводе Министарства и Владине и невладине агенције .

Званични сајт међу најпосећенијим сајтовима Златиборског округа
Званична интернет презентација општине Прибој, www.priboj.rs која је пуштена у рад 4.октобра 2012. године, а коју
уређује Канцеларија 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 осам месеци рада,
сајт је забележио преко 50.000 посета, а посете на дневном нивоу достижу 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 информисани о функционисању општинских органа, 
јавних предузећа и других установа. Паралелно са новим сајтом кренуо је да ради и Систем 48 сати, који су грађани
користили путем сајта 37 пута, док су поставили 59 питања. Укупно је наручено 165 извода која су послата грађанима на
кућне адресе. Путем сајта спроводе се и Јавне набавке општинске управе. Такође, на званичном општинском сајту грађани
су први пут пратили уживо скупштинско заседање, након кога се планира да овај вид преноса постане стандардан. 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, који су планирани да буду пуштени у рад у наредном периоду.

БИЛТЕН ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
БРОЈ 1               ЈУЛ 2012.-ЈУЛ 2013.

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Office for Local Economic Development
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Канцеларија за младе - Омладинска политика на вишем нивоу
Након поновног активирања Канцеларије за младе 15. августа 2012. и
доношења стратегије према којој се води омладинска политика на локалном
нивоу, положај младих у општини Прибој је на знатно вишем нивоу.
Најзначајнији помак у спровођењу омладинске политике у Прибоју је почетак
реализације пројекта адаптације омладинског центра, који је израдила и
имплементира Канцеларија за локални економски развој. Након поновног
отварања Канцеларија за младе добила је нове просторије, у Тржном центру”
Драмини" у Новом делу града. На иницијативу Канцеларије за младе – Теленор
фондација је донирала четири лаптоп рачунара и
обезбедила бесплатан брзи интернет у КЗМ који је
доступан свим грађанима Прибоја и волонтерима.
Износ донације је око 120.000 динара. Овим
пројектом је Канцеларија за младе помогла лакше
спровођење омладинске политике у Прибоју и
успоставила сарадњу са највећом компанијом у
сектору мобилних комуникација у региону. Тренутно
у Канцеларији за младе има 100 пријављених
волонтера и њихов број расте сваким даном и сваком
организованом акцијом.

Сарадња са удружењем МНРО
Један од циљева Канцеларије за младе је укључивање
свих припадника друштва у рад канцеларије. У
испуњењу тог циља, једна од најбољих сарадњи је са
друштвом Ментално недовољно развијених особа
(МНРО). Кроз више пројеката до сада, волонтери КЗМ
су скупили преко 23.000 динара директне помоћи.
Такође, као један од примера хуманости на делу је и
пројекат „Три дана активизма“, када су волонтери
Канцеларије за младе продавали рукотворине
Удружења МНРО, затим  донација два рачунара
сеоским школама у Забрњици и Крајчиновићима.
Општина Прибој је на иницијативу Канцеларије за младе, помогла рад астрономске секције Прибој
куповином лаптоп рачунара. Вредност ове донације је 45.900 динара.

Јачање омладинског предузетништва
Канцеларија за младе је уз подршку USAID-овог Пројекта за јачање економске сигурности спровела
конкурс за подршку покретања сопственог бизниса лица до 30 година старости и подршку већ
регистрованих бизниса чији су власници лица до 30 година. Укупан буџет пројекта за обе
категорије је био 10000 $ намењених за најбоље бизнис планове.  Општина Прибој је учествовала
са 5000 $. У оквиру овог пројекта Општина Прибој је добила и „Акциони план развоја омладинског
предузетништва“. 

Бити млад значи бити информисан
У циљу бољег информисања младих о дешавањима у граду, као и о раду Канцеларије за младе,
покренута је емисија на локалној радио станици „Лим”. Емисија се емитује сваке суботе у 18 часова
а реприза је недељом у 13 часова. Више информација о раду КЗМ-а можете пратити на
www.priboj.rs/kzm
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Пут ка манастиру Ораховица у Мажићима Почела изградња пута ка  манастиру Увац

Реконстурисане улице Пионирска, Санџачких бригада и део Лимске.

Паркинг у Лимској улици

Реконструисани спортски терени
између школа у Новом Прибоју

Возило хитне помоћи,
донација ТИКА-е

Зграда у Шаргану,
донација ТИКА-е
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