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Након што је на заседању Скупштине општине Прибој, усвојен
предлог Одлуке о доношењу измене Плана генералне регулације
градског подручја општине Прибој, а након спроведене законске

процедуре, јавног увида и јавне презентације, законски су се 
створили услови за градњу нове топлане у Прибоју, али и 

дефинисање одређених градских грађевинских зона. Усвојени су и предлози одлука о утврђивању урбанистичкихзона обавезног инвестиционог одржавања и унапређења својставазграде и о бесповратном суфинансирању активности на инвести-цином одржавању и унапређењу својстава зграда, поступку доделесредстава, проценту учешћа и условима под којим општина Прибојучествује у финансирању активности одржавања.Тренутно је у току поступак јавне набавке пројектно-техничке документације за изградњу нове котларнице система даљинског грејања општине Прибој која ће као енергент користитидрвну биомасу.
Почињу радови на санацији 

водотокова другог реда
Општина Прибој потписала је уговор са Канцеларијом за упра-

вљање јавним улагањима Владе Републике Србије, као и са извођа-
чем радова "ЈУГОКОП ПОДРИЊЕ" из Шапца у вези са радовима на

санацији водотокова другог реда на територији општине Прибој.Овим пројектом Канцеларија за управљање јавним улага-њима финансира сређивање водотокова на територији општинеПрибој у износу од 111.375.168 дин са ПДВ-ом.Пројекат се састоји из два дела, од чега су први део хитни радови за заштиту од поплава деоница на водотоковима другогреда Годушки поток, поток Речица и Рабреновачки поток. За сана-цију и заштиту од поплава ових водотокова биће опредељено око80% одобрених средстава, и у том смислу се планира изградњаустава на овим деоницама, изградња нових обалоутврда, те ће натај начин бити заштићени водотокови а грађани више неће иматипроблема са бујичним поплавама.Остатак новчаних средстава планиран је за хитне радове начишћењу и санацији водотокова другог реда на територији општине Прибој и то водоток у насељу Рача - Рачански поток, водо-ток Рача, водоток Рабреновац, водоток Годуша, водоток Поточњак,водоток Црнузи, водоток Лучице, водоток Јарковац, водоток Рача,водоток Кутловац, Подсојачки водоток, водоток Милијеш, водотокЈармовац и Маковац. Сви ови водотокови биће очишћени, као и дасе сви постојећи грађе-вински објекти попутобалоутврда и устава,санирају и доведу упрвобитно стање.На пословимаизраде елабората иприпреме пројектно-техничке документа-ције било је ангажованоЈП за уређење грађевин-ског земљишта и развојПрибоја.



По броју започетих инвестиција 2019. година биће
рекордна: Буџет општине 1,244 милијарде

Буџет општине Прибој за 2019. годину износи
1,244 милијарде, а по оцени председника Општине,

Лазара Рвовића, наредна година по броју 
започетих инвестиција биће рекордна. Буџет је

амбициозан и развојни, а исти је усмерен ка ширем
развоју локалне заједнице.“Планирана су велика средства за израдупројеката, очекујемо да ћемо у овој години битимеђу првим општинама које ће имати спремну документацију за комплетну реконструкцију болнице и Дома здравља чиме ћемо поред школских имати и најсавременије здравственеобјекте”, казао је Рвовић на седници Општинскогвећа, која је одржана пре усвајања буџета на заседању локалног парламента.Он је рекао да ће радити и на изради доку-ментације за затворени базен полуолимпијскогтипа чија је изградња планирана на простору једног од школских објеката.“Планирано је скоро 200 милиона за изградњу и одржавање путне инфраструктуре, аобухваћена је цела општина, а скоро једна ми-лијарда обезбеђена је за ове намене из других сред-става што је резултаттимског рада у канцела-рији за ЛЕР”, прецизирао јепрви човек општине.“Буџетом за 2019.годину постављени су ве-лики циљеви и мислим даће следећа година бити ре-кордна за Прибој и по за-вршеним али и позапочетим инвестицијама.Предвиђени су великасредства и за Слободнузону што се сматра улага-њем у будућност, а ефектисе већ сада виде у делу по-већаних прихода”, нагла-

сио је Рвовић.Члан општинског већа Стефан Србљановићје рекао да се за предстојећи буџет може рећи да јеразвојни.“Треба напоменути изградњу моста измеђустарог дела Прибоја и болнице, у плану капиталнихинвестиција предвиђена је набавка скенера, оства-ривање услова за лапараскопију, бројних пројекатавезаних за енергетску ефикасност. Планирана је изградња нове водоводне и хидрантске мреже, а утоку је изградња постројења за пречишћавањеводе”, прецизирао је Србљановић.Буџетом за следећу годину предвиђена иреконструкција градског трга, реконструкцијаулице од Бријега ка општини у старом делу Прибоја као и преузимања хотела Бић у општинскусвојину. Предвиђено је и 180 милиона за изградњусеоске путне инфраструктуре.У креирању буџета била је укључена целокупна јавност од месних заједница, полити-чких партија до невладиног сектора, како то предвиђа закон у циљу остварења општих интереса шире локалне заједнице.
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Министар Ненад Поповић у Прибоју: Иновативни
центар шанса за Прибој и регион

Општину Прибој у августу је посетио министар
без портфеља у Влади Србије, задужен за инова-

ције и технологију Ненад Поповић. Прибој као 
општина која је добијањем 13. Слободне зоне у
Србији и оживљавањем наменске индустрије у

ФАП-у, покренула индустријску обнову, у наредном
периоду могла би да добије и Регионални 

иновациони центар, што је била тема састанка
са локалним руководством.На састанку са председником општине Прибој, Лазарем Рвовићем, његовим заменикомСашом Василићем и народним послаником из Прибоја, Крстом Јањушевићем, сумирани су резу-лтати заједничког рада државе и локалне само-управе у протекле три године. Министар Поповић,оценио је да је затекао један потпуно нови Прибој,који ће тек кренути у иновационе реформе.

"Од старог Прибоја, који је био урушен,видео сам потпуно нови Прибој. Сигурно је да овошто је урађено у протекле три године, треба даслужи за пример свима у Србији, како из једне по-тпуно тешке ситуације и апатије, може да се раз-вије нешто потпуно ново", рекао је Поповић.Министар је приликом посете обишао ра-дове на потпуној обнови Машинско-електротех-ничке школе и прибојску Слободну зону.По његовој оцени, Слободна зона која је доскоро била индустријско сивило, данас је једна однајмодернијих у Србији, са преко 300 радника у 7компанија, које су све иностране.У оквиру посете било је речи и о довођењунових инвеститора из Европе и Русије, али и о отварању иновационог и старт ап центра у Прибоју,што би била подршка младима у региону. 
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Министар Вулин у Прибоју: Влада Србије у ФАП 
уложила преко 900 милиона динара

Министар одбране Александар Вулин, 6. 
септембра посетио је Прибој, где је у Фабрици

аутомобила Прибој присуствовао потписивању
уговора и преузимању новопроизведених камиона
за потребе Војске Србије. Ради се о шест камиона
нулте серије 2228, а ФАП је данас потписао и два

нова уговора са Војском Србије, за нову нулту 
серију 3240, нови тип возила са јачим 

перформансама чија вредност је 100 милиона 
динара, а потписан је и уговор о ремонту који је у

интеграцији са Првом петолетком у 
артиљеријско-ракетним системима.Влада Србије је почев од 2012. године, кадаје Александар Вучић постао министар одбране падо данас, уложила преко 900 милиона динара уприбојски ФАП, од чега преко 400 милиона у по-следњој години, подсетио је данас министар одбране, Александар Вулин."Данас смо потписали уговор у вредностиод још 100 милиона динара за развој нулте серијекамиона, 8х8, који јесте средство којим могу да сепохвале само највеће војске на свету. Свако улагањеу одбрамбену индустрију Србије и свако улагање у

Војску Србије је улагање у развој свих наших средина и у бољи живот сваког нашег грађанина.Ако ФАП добро ради а ради добро за Војску, доброће радити и Прибој, живеће и Прибој. Као што јеФАП стратешко предузеће, тако је и Прибој стратешко место које не сме да запусти и одаклељуди не смеју да оду.", поручио је Вулин у Прибоју.Председник општине Прибој оцењује да чињеница да је министар одбране чак три пута ујако кратком интервалу посетио Прибој, указује нато да држава није дигла руке од ФАП-а и Прибоја,као и да су ово само кораци напред да се Прибојврати на индустријску мапу Србије."Без обзира на инвеститоре и на стваљањеу функцију Слободне зоне, за Прибој је ФАП и даљекључни привредни субјект, од кога зависи судбинаи Прибоја и свих нас заједно. Не можемо сталноочекивати да ће све наше проблеме решити некодруги, има доста тога што можемо ми сами унапре-дити и учинити да и наш ФАП и наш Прибој будујош успешнији, а то је одговорност нас локалнихполитичара и сваког Прибојца, сваког радникаФАП-а и свих нас.", рекао је Рвовић.Овом приликом је такође потписан уговор инаменске Прве петолеткеиз Трстеника и ФАП Корпорације, а вредностовог уговора је 26 милиона динара.Продаја возилаВојсци Србије и потписи-вање два нова уговора, заФАП су значајни јер се унаредном периоду очекујеповећање продуктивно-сти и извоза ове фабрике,а самим тим и већи бројзапослених.



Посета Међународне полицијске асоцијације 
општини Прибој

Општина Прибој била је домаћин овогодишњим 
сусретима ИПА - Међународне полицијске 

асоцијације, које већ пет година организују 
подружнице ИПЕ - Полицијских управа Пријепоља

и Простејова из Чешке Републике. Високу 
делегацију из Чешке на челу са председником ИПА 

Јозефом Францом и замеником градоначелнице
Простејова Павелом, примио је председник 

СО Прибој Борис Мрдовић.Истичући значај ове врсте сарадње, председник СО Прибој Борис Мрдовић нагласио једа је општина Прибој као добар домаћин организо-вала са ИПА Пријепоље садржајан план посете, уком су гости из Чешке били у прилици да се упознају са свим туристичким потенцијалима општине Прибој и њеним културно-историјскимзнаменитостима а у циљу продубљивања сарадње,

званичницима из Чешке су представљени и потенцијали Слободне зоне Прибој.Председник ИПА Простејов Јозеф Франц,нагласио је потребу што тешње сарадње Туристи-чких организација ове две регије, које су већ започеле довођење туриста из Чешке истичући дасу Чеси одушевљени природним лепотама Полимља и свега што се везује за овај крај, а што јеова сарадња Међународне полицијске асоцијацијепрезентовала у Чешкој и Европи.Према речима Ранка Табашевића предсе-дника ИПА Пријепоље, очекује се да локалне само-управе Пријепоља и Прибоја у сарадњи са овомасоцијацијом прошире сарадњу превасходно у туристичком и спортском домену и да следећу годину искористе ово умрежавање за довођење инвеститора и сарадње ове две регије и државе.
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Радна посета делегације Општине        
Поводом свечаног отварања „Дана првог

хрватског пива“, 5.9.2018. год., представници
општине Прибој, боравили су у радној посети

Осјеку и чувеној "Осјечкој пивовари". Повод
ове посете било је ближе уговарање будуће

сарадње са новим инвеститором у прибојској
Слободној зони, који има намеру да на 

европско тржиште пласира нови производ
"Прибојско пиво".Делегација општине Прибој, коју су чинили председник Скупштине општине,Борис Мрдовић и члан Општинског већа задужен за области туризма и инвестиција,Миралем Гогалић, са руководством ове пиваре договорили су иницијалне кораке будуће сарадње, која ће у првој фази бити 

фокусирана на развијање новог бренда "Прибојско пиво", а у другој фази се планирастварање услова за инвестирање и отварањепогона за производњу пива на подручју Слободне зоне Прибој.Обе стране задовољне договореним,оцениле су да ће једном оваквом сарадњом,Прибојци и Прибој, добити сопствени брендна богатом тржишту пива, који ће се сигурноиздвајати квалитетом и дугом традицијом усправљању овог алкохолног напитка, али имогућност за отварањем нових радних местаи стављање свих капацитета Слободне зоне уфункцију.
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Радни састанак руководства општине Прибој и 
ЈП "Србијашуме": Заједничка ревитализација путева

У Прибоју је у уторак, 11. септембра одржан 
заједнички радни састанак руководства општине
Прибој и ЈП "Србијашуме" из Пријепоља и Прибоја,
који је за циљ имао утврђивање динамике радова
на одржавању и изградњи нових путних праваца у

сеоском подручју.Састанку са председником општине Прибоји руководством, присуствовали су директор Шумског газдинства Пријепоље, Никола Јелић, заменик директора Шумског газдинстваПријепоље, Миленко Станишић, и директор Шумске управе Прибој, Горан Токовић. Констато-вано је да тренутно постоји добра сарадња измеђулокалне самоуправе у Прибоју и ЈП "Србијашуме",што показује и податак да издвајају велика сре-дства за одржавање путева у руралним подручјима.

Одржавање постојећих и прављење новихпутних праваца у руралним подручјима, сагласилису се, од изузетне је важности за привредне акти-вности мештана ових делова општине, али и зањих саме.Примери добре праксе су заједнички санирани путни правци према Глогу и према Аврамовићима, што је свакако наишло на позитиван одјек али и трасирало правац добре сарадње у будућности.На састанку је договорено да овакви раднисастанци постану пракса, као и да се од наредне године у складу са тим, ускладе динамике на одржавању и изградњи нових путних праваца, штоје у интересу и локалне самоуправе и ЈП"Србијашуме".
       Прибој будућем инвеститору Осјечкој пивари



Министар Расим Љајић званично отворио 
Рибарско насеље

Потпреседник Владе и министар трговине, 
туризма и телекомуникација Расим Љајић обишао

је 27.септембра новоизграђени туристичко – 
риболовачки камп на Потпећком језеру код 

Прибоја и том приликом навео да је договорена 
доградња овог насеља како би се повећали 

смештајни капацитети.„Радимо све да западну Србију учинимојединственом туристичком дестинацијом, да афи-рмишемо и подржимо све локалне самоуправе итуристичке организације, које за то покажу жељу.Појединачно не могу направити оне резлутате којесви ми очекујемо и дати допринос за развој туризма и туристичког промета на нивоу целеСрбије. Удружени туристички капацитети дају основа да резултати буду још бољи“, казао је Љајић.

Према његовим речима прошле годинеСрбија је била међу пет држава у Европи која јеимала највећи процентуални раст броја странихтуриста, и да би се наставио овакав тренд, понудамора да се учини још разноврснијом и богатијом.„Са наставком овог пројекта, Прибој ћемопозиционирати као место за активни туризам, заоне који воле лов и риболов. Наредне године уплану нам је и изградња ауто камп насеља чиме ћеовај крај бити познат као јединствена туристичкадестинација“, истакао је Љајић.Председник Општине Прибој Лазар Рвовићрекао је да је туризам једно од стратешких опреде-љења развоја Прибоја.„Наредних годину или две наш град ће битисуштински веома битан на туристичкој мапиСрбије“, закључио је Рвовић.
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Посета представница Амбасаде САД општини Прибој
Председник општине Прибој, Лазар Рвовић, 

угостио је у понедељак 15. октобра представнице
Амбасаде САД у Србији, задужене за Југозападну

Србију, Кејт Волчек и Ксенију Лазовић из 
политичког одељења. Повод посете био је радни

састанак, упознавање са стањем на терену у 
економији и политици у овом делу Србије.На састанку је било речи о економ-ским темама, профилу инвеститора и економском опоравку Прибоја, опоравкуФАП-а и проблемима са којима се локалнасамоуправа сусреће. Представнице Амбасаде САД у Србији, биле су заинтересоване за демографску слику,партиципацију младих у политици, изборе за националне савете али и међунационалне односе.Председник општине Прибој изразио је захвалност на данашњој 

посети, рекавши да је представницама АмбасадеСАД предочио какве све напоре улаже Влада Србијеу опоравак Прибоја.„Искористио сам прилику да се захвалимамеричком народу, на свој помоћи коју су нашимграђанима, нашој општини учинили преко програма УСАИД.“, рекао је Рвовић.
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Министар државне управе и локалне самоуправе
Бранко Ружић у посети Прибоју

Министар државне управе и локалне самоуправе,
Бранко Ружић почетком октобра са својим 

сарадницима био је у посети општини Прибој, где
је том приликом обишао завршене радове у 

Немањиној улици.Радови на реконструкцији улице Немањинеу Прибоју финансирани су преко конкурса изФонда за локалну самоуправу Министарствадржавне управе и локалне самоуправе. Укупнавредност инвестиције, постављање бехатон плочана површини од 8.500 квадрата тротоара, је 19,5милиона динара, од чега је министарство финанси-рало 10,6 милиона а остатак локална самоуправа.„Општина Прибој се пријавила и аплици-рала са веома квалитетним пројектом. Мени једраго да смо на овај начин, инфраструктурно алии естетски уредили део града, надам се на задовољ-

ство и мештана. Влада Србије је само ове годинеуложила у Прибој кроз разне пројекте 700 милионадинара. Само кроз Канцеларију за јавна улагања издвојен је новац за реконструкцију две школе и топлану. Затим као стратешки циљ заједно са министарком без портфеља задуженом за популациону политику у борби против беле кугенаправљени су критеријуми по којима ће севршити улагања у ПУ у Прибоју. Оваква уагања сурефлексија Владе РС на основу којег можемо даочекујемо равномерни регионални развој”, рекао јеРужић који је обишао и Слободну зону „Прибој”.Министар је оценио и као напредак општине сам рад Општинске управе и увођење система 48 сати, који је у овом тренутку претечаконкурсима какви ће се тек појавити за унапређење услуга.
Почело реновирање школа

У уторак 17. јула званично су почели радови на по-
тпуној реконструкцији две прибојске школе, 
Машинско-електротехничкој и ОШ "Десанка 

Максимовић". У питању је инвестиција у износу од
407 милиона динара без ПДВ-а, коју финансира 
Владина Канцеларија за управљање 

јавним улагањима.Радове на до сада највећемпројекту обнове и унапређења објекатајавне намене у области образовања уСрбији изводи фирма "Кеј" д.о.о. из Ваљева, која је добила посао на тендеру.Радови ће трајати 280 дана, након којихће Прибој бити међу градовима и општинама које имају најбоље објекте уобразовању.Пројекат обнове и реконструк-ције школа подразумева потпуну обнову школа, укупне вредности око

407 милиона динара, односно за Машинско-електротехничку школу пројектоване вредности298.282.353,30 дин без ПДВ-а и за ОШ "ДесанкаМаксимовић" пројектоване вредности108.77.616,56 дин без ПДВ-а.
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Отворени мостови у Стрмцу
Још једна вредна инвестиција Владине Канцела-

рије за управљање јавним улагањима на терито-
рији општине Прибој, свечаним отварањем два

моста у Сјеверину, крајем јула приведена је крају.
Инвестиција изградње мостова вредна је 14 ми-
лиона динара без ПДВ-а, а извођач радова била је

фирма Ровчанин градња Пријепоље.Председник општине Прибој, Лазар Рвовић,на отварању мостова оценио је да су радови урађени одлично, што се види нарочито након елементарних непогода, јер су мостови прошли иодређену природну пробу квалитета рада."Ово значи много за грађане, нарочито ћезначити нама јер су били предуслов за наставак ра-дова на путној инфраструктури према Стрмцу иочекујемо већ из једног претходног уговора неких700-800 метара, што је уговорено али није могло дасе реализује док се не заврше мостови", рекао јеРвовић.

Он се захвалио и Владиној Канцеларији зајавна улагања, рекавши да је ово само један у низупројеката који се успешно реализовао у општиниПрибој. Након што су завршени радови на изградњи ова два моста, стекли су се услови за на-ставак асфалтирања путног правца према Стрмцу.  

Кратово добило јавну расвету
Једна од највећих и 

најнасељенијих месних 
заједница у прибојској 

општини, 
Кратово, овог лета добила

је јавну расвету.П р о ј е к т о м постављања јавне расвете у Кратову, општина Прибој на-ставила је покривање својетериторије мрежом јавнерасвете, које је још започетоу Саставцима а биће спроведено у наредном периоду и у другим меснимзаједницама.
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Нови сјај спортске инфраструктуре у Прибоју
Овог лета у потпуности су приведени крају радови
на спортској инфраструктури у Прибоју. Терени и
стадион који су били делимично реконструисани
пред 55. МОСИ "Прибој 2018", сада су завршени и

свим грађанима, спортистима и рекреативцима
су на услузи.Градски стадион добио је потпуно новорухо након што су изведени радови на инвестицио-ном одржавању трибина, што је подразумевало за-мену старих плоча и хидроизолационе радове увредности од 12.138.244,00 динара, набавку иуградњу 5000 столица вредности 3.869.980,00 дини реконструкцију атлетске стазе у вредности од41.447.638,60 дин без ПДВ. Тако су Прибојци последуго година коначно добили тартан стазу, а атлет-ски шампиони услове за даљи рад и напредовање.Осим стадиона, овог лета завршена је и за-мена подлоге на теренима са вештачком травом у

вредности од 1.662.200,00 дин без ПДВ, изграђен јетерен за одбојку на песку у вредности од1.872.787,70, радови на текућем одржавању улазау стадион 158.964,00 дин и радови на одржавањуобјекта стрељане у вредности 147.436,40 дин безПДВ. Општина Прибој је такође реализовала и за-натске радове на теренима код школа и дечјем иг-ралишту иза Кифле, што је подразумевалопоправке и фарбања заштитних ограда, монтажнихтрибина, мобилијара у укупној вредности10.855.665,00 дин без ПДВ-а.Прибој је захваљујући великом издвајањуфинансијских средстава из буџета локалне само-управе, али и помоћи државе, унапредио услове зарад и рекреативно бављење спортом, али и створио могућност да у будућности буде домаћинвеликих спортских такмичења.
Завршено асфалтирање улице Саве Ковачевића

Крајем августа  је завршено асфалтирање улице
Саве Ковачевића у Прибоју, укупне дужине 1850 m,

а површине 6000 m2 са прилазним путевима.Радови на улици која је за грађане овог делаопштине била вишедеценијски проблем, подразу-мевали су пресвлачење асфалтом у два слоја, а исте
је финансирала општина Прибој.Радови на асфалтирању ове улице плани-рани су у оквиру редовног одржавања путева, вред-ност инвестиције је 5.100.000,00 без ПДВ-а, аизвођач радова била је фирма "Златар путеви" изНове Вароши.



Асфалт у Баковићима
Завршено је асфалтирање 1.300 метара пута у

Баковићима МЗ Мажићи, као и 150 метара пута у
Јаховићима (МЗ Крајчиновићи). 

Асфалтирање ове деонице финансирано је 
средствима из буџета општине Прибој.
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Завршено асфалтирање у МЗ Крајчиновићи 
на више локација

Асфалтирање путног правца у дужини од 150 m
ка Јаховићима, у МЗ Крајчиновићи завршено је 

почетком октобра. Тако је асфалтирана једна
значајна деоница за житеље овог дела месне

заједнице Крајчиновићи.Такође је асфалтирано школско двориште уО.Ш. "9. мај" Саставци у Крајчиновићима површине150 m2, као и прилаз ка сеоској амбуланти у ду-жини од 50 m, пут ка цркви у дужини од 70 m, путка Кнежевој ријеци у дужини од 150 m, и у центруМЗ Крајчиновићи 80 m дужних.Претходно је такође комплетирана деоницапута у Валовљу, у дужини од 90 m, а извођач радовабило је предузеће "Путеви Златар".
Прибој ускоро добија ново исламско гробље

Прибој ће ускоро добити
ново исламско гробље, а да

би се гробље "Побрежје"
ставило у функцију, не-

опходна је изградња при-
ступне саобраћајнице. Тим

поводом, између Мини-
старства привреде и ло-

калне самоуправе
потписан је протокол о

увођењу извођача у посао.Вредност радова јеоко 10 милиона динара, одчега половину издваја Ми-нистарство привреде, адругу половину локалнасамоуправа.
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Прибој добио још један уређен паркинг простор 
Овог децембра Прибој је добио још један уређен

паркинг простор. Ради се о паркингу који се налази
преко пута Гимназије, код зграде "Самачки", а 

уређењем истог Прибој је добио 16 нових 
паркинг места. 

Осим изградње паркинга, уређењем овогпростора површине око 730 м2, добијен је новидрворед, 80 м2 зелене површине и пешачки про-стор од 650 м2 поплочан бехатон плочама.
Завршена адаптација и реконструкција грејне мреже

у Стоматолошкој амбуланти
Након што су прошле године од стране ресорног
министарства одобрена средства за финанси-

рање адаптације и реконструкције грејне
мреже у Стоматолошкој амбуланти,

иста је успешно и завршена, чиме је
решен дугогодишњи проблем грејања овог

објекта.Реконструкција грејне мреже сасопственим котлом за електричногрејање ће побољшати услове за рад ипружање примарне здравствене заштите,која ће бити квалитетнија, јер ће побољ-шати амбијент рада запослених који пру-

жају услуге грађанима и боравак грађана у Домуздравља.

Наставак радова на изградњи насипа на Бањском чамцу
Радни састанак представника ЈВП "Србијаводе" и
ВПЦ "Сава-Дунав" са представницима локалне са-
моуправе у Прибоју, а поводом наставка радова на
издизању постојећег наспипа на Бањском чамцу и
пута у висини потребној за заштиту од великих

вода, одржан је 7. новембра ове године. Састанку са председником општине и СОПрибој, као и представницима ЈП за уређење грађе-винског земљишта и развој Прибоја, присуство-вали су Душан Панић, директор ВПЦ "Сава-Дунав",Зоран Цекић, технички руководилац, као и шефОдељења за заштиту од вода, Бранко Ћамиловић.На састанку је утврђена динамика наставкарадова на Бањском чамцу, који ће за циљ имати из-дизање пута и насипа у висини у којој би и грађании њихова покретна и непокретна имовина, али исаобраћајница били заштићени од великих вода.

Вредност ове инвестиције је 10 милиона динара, анакон завршеног тендера за извођача је изабранафирма Подриње Шабац. Радови ће трајати 9 ме-сеци, након чега ће грађани овог дела прибојске оп-штине бити безбедни од лошег утицаја поплавнихвода.



Вртић "Невен" у Старом Прибоју у новом руху
Пројекат реконструкције Предшколске установе
"Невен" у Старом Прибоју, који је отпочео у сеп-

тембру, званично је у новембру приведен крају. За-
вршетком ових радова, створени су бољи услови

за боравак деце у вртићу, али и запослених.Радови који су трајали 60 календарскихдана, укључивали су радове на повећању енергет-ске ефикасности објекта у коме бораве нашинајмлађи суграђани из овог дела града, односно по-тпуну замену столарије и уградњу термофасаде.Овим ће се знатно допринети у будућности сма-њењу трошкова грејања ове установе. Осим овихрадова, у згради вртића адаптирана је и наткри-

вена потпуно безбедна за боравак деце тераса, којасе од сада може користити у свим временскимусловима.Вртић су поводом завршетка радоваобишли представници локалне самоуправе, Мини-старства привреде, надзора и извођача, као и Пред-школске установе "Невен", која ће од данаспословати у значајно бољим условима.Вредност радова на реконструкцији ПУ"Невен" у Старом Прибоју износила је 13 милионадинара без ПДВ-а, што су заједно финансирали оп-штина Прибој и Министарство приведе. Извођачрадова била је фирма Полет д.о.о. из Ужица.
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Асфалт у Хер Голешима
Завршено је асфалтирање 850 м пута у Хер 

Голешима. Ради се о регионалном путу - Велика
њива (Човићи). Вредност инвестиције је 2.898.000
без ПДВ-а, а асфалт је у просеку ширине 2.80 м, 6

цм дебљине.

Извођач радова била је фирма "Златар путеви" Нова Варош.
Јесења садња дрвећа и другог садног материјала 

у Прибоју
Како сада већ традиција налаже, у складу са

естетским и еколошким потребама Прибоја и ње-
гових становника, ове јесени је у току садња
дрвећа и другог садног материјала у Прибоју.Претходно је на основу спроведене јавне на-бавке, у априлу месецу ове године, Расадник"Жића" Велики Шиљеговац је испоручио садни ма-теријал по спецификацији у тендеру. Испоручено је250 садница ниског жбунастог материјала за садњуу жардињере и кружни ток у Насељу и 200 садницаниских и високох лишћара са декоративним одли-кама крошње, листа или цвета сто ће бити поса-ђено у дрвореде на реконстуисаном тротоару,новоформираним паркинзима и спортско-рекреа-тивној зони у Прибоју. Један део цветнодекоратив-

ног лишћарског материјала ће се посадити у стам-беним блоковима.Саднице су пресађене у расаднику од три допет пута зависно од врсте, прилагођене развоју уурбаним срединама. Дебљина стабла се мери од 7cm за спорорастуће форме као сто је Salix integraHachuro NISIKI па до преко 15 cm за Прунус, Acer,Tilia и сл, махом дрворедне саднице. Тако се крећеи висина која за поједине врсте прелази и преко 5метара али од кореновог врата до калема илинајнизе гране у круни мора да буде од 2,5 метарадо 3,0 метара чистог стабла због намене садње удрвореде.Укупна вредност набавке ових садница сапревозом је 751.500,00 без ПДВ-а.



Слободна зона у Прибоју добила уређен 
паркинг простор

Асфалтирањем и постављањем хоризонталне и
вертикалне сигнализације окончана је изградња

паркинга персоналних возила у Слободној зони
Прибој. На тај начин Слободна зона Прибој и корис-

ници зоне, добили су још један инфраструктурни
објекат на коришћење.Паркинг je површине 1850 m2 и располажеса 86 паркинг места, а исти је рађен према пројектуи са грађевинском дозволом. Пројекат за паркингје израдила фирма „VEINŽENJERING 021“ из НовогСада, а сам пројекат и све потребне дозволе финан-сирала је "Слободна зона" д.о.о.

На конкурс јавне набавке мале вредности ЈНбр 3/18, који је расписала Слободна зона доо,јавило се више понуђача. Тендерска комисија јеодабрала извођача „Сложна браћа Зоран и Неле“доо, огранак „Путеви-Златар“ који је извео радовеу износу 3.052.264,00 динара без ПДВ-а или3.662.716,00 са урачунатим ПДВ-ом. Тендер је обу-хватио припремне радове, асфалтирање, постав-љање хоризонталне и вертикалне сигнализације.Инвеститор извођења радова била је Слободназона Прибој доо преко Општине Прибој.
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Почела изградња још једне топлане 
на биомасу у Прибоју

Након што је Прибој први у региону добио котлар-
ницу на биомасу у Старом Прибоју, која сада греје
јавне објекте у овом делу града, у августу су почели
радови на изградњи још једног котловског по-
стројења. Ради се о топлани која ће грејати основне
школе "Вук Караџић" и "Десанка Максимовић", Ма-
шинско-електротехничку школу и Гимназију, као и
Дечији диспанзер, а чију изградњу финансира Вла-
дина Канцеларија за јавна улагања.Као гориво, котларница ће ко-ристити дрвну сечку, претежно одјеле и смрче, што ће довести до одре-ђених уштеда, имајући у виду да јесечка повољнији енергент и од пе-лета и мазута, а ново постројење ћеобезбедити сигурне грејне сезоне уобјектима у којима бораве деца.Према динамичком плану, радови битребало да буду готови почеткоммарта, а ова топлана ће бити заједноу систему са новом градском која севећ пројектује.

Вредност инвестиције је 90.000.000,00 дин.без ПДВ-а, а средства за извођење радова обезбе-ђена су захваљујући Програму обнове и унапре-ђења објеката јавне намене у јавној својини уобласти образовања, здравства и социјалне за-штите, који је донела Влада Републике Србије, а покоме је локална самоуправа конкурисала код Кан-целарије за јавна улагања.
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Председник општине Прибој потписао уговор 
о суфинансирању мера популационе политике

Министарка без портфеља задужена за демогра-
фију и популациону политику Славица Ђукић

Дејановић потписала је у понедељак, 23. јула, уго-
воре о додели 500 милиона динара бесповратне

помоћи за суфинансирање мера популационе поли-
тике за 61 општину у Србији. На конкурс се

пријавило 119 општина, а ове године додељено је
скоро четири пута више новца. Међу општинама

које су добиле суфинансирање је и општина Прибој.Од додељених средстава 63 одсто, односно306 милиона динара је намењено за реконструк-цију предшколских установа и игралишта, 79 ми-лиона за финансирање стартап пројеката за младе

родитеље, 60 милиона за педијатрије и гинеко-лошке здравствене установе, а 25 милиона за саве-товалишта и школе родитељства.Уговором о суфинансирању мера попула-ционе политике, који је у име општине Прибој по-тписао председник Општине, Лазар Рвовић, замеру усклађивања рада и родитељства предвиђеноје финансирање реконструкције ПУ "Невен", у укуп-ном износу од 6.268.620,00, од чега ће учешће одстране Кабинета министра без портфеља задуже-ног за демографију и популациону политику изно-сити 5.000.000 РСД, док укупан износ средставаучешћа општине Прибој износи 1.268.620 РСД .
ГИЗ и РРА "Златибор" сагласни: Прибој пример 

добре праксе у коришћењу биомасе
Нова котларница капацитета 1,8 MW, која ће

грејати пет јавних објеката у Прибоју, требало би
да почне да ради у првом кварталу 2019. године. То

су истакли током обиласка радова на изградњи
котларнице, представиници општине Прибој и Не-

мачке организације за међународну сарадњу ГИЗ,
који су том приликом одржали и заједничку кон-

ференцију за медије.Општина Прибој, једна је од 10 општинакоје су прошле године потписале уговор о реализа-цији пројекта преласка градске топлане са фосил-них горива на коришћење биомасе. Тренутно су утоку радови на новој котларници, која ће грејатиосновне школе "Вук Караџић" и "Десанка Максимо-вић", Машинско-електротехничку школу и Гимна-зију, као и Дечији диспанзер, а чију изградњуфинансира Владина Канцеларија за јавна улагања.Заменик председника општинеПрибој,Саша Василић, истакао је да је опште по-знато да је дрвна сечка, која ће се користити у новојкотларници као енергент, дупло јефтинија од ма-зута који се тренутно користи, тако да су економ-ски бенефити очигледни.

Општина Прибој већ дужи низ година ак-тивно учествује у реализацији пројекта Развој одр-живог тржишта биоенергије у Србији, у оквирунемачко-српске развојне сарадње, а техничкупомоћ на пројекту пружила је Немачка организа-ција за међународну сарадњу ГИЗ.Да коришћење биомасе има вишеструке ко-ристи и за Прибој и за остале општине Златибор-ског округа, потврдио је Славко Лукић, директорРегионалне развојне агенције Златибор, која већнеколико година спроводи Биоен пројекат.
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Прибој део мреже 7500 локалних самоуправа које
улажу у обновљиве изворе енергије 

и енергетску ефикасност
Општина Прибој, позната по успешној реализацији
преласка на коришћење топлотне енергије из био-

масе у јавним објектима, постала је чланица
мреже “Повеља градоначелника”, која окупља

преко седам и по хиљада локалних самоуправа из
целог света. Прикључујујући се овом покрету, При-

бој је изразио спремност да на територији своје
општине, коришћењем обновљивих извора енер-

гије, првенствено биомасе, и другим мерама енер-
гетске ефикасности, до 2030.године смањи

емисије гасова са ефектом стаклене баште за
преко 40 одсто и да усвоји Акциони план за климу
и одрживу енергију који покрива период до 2030.

године.Повељу је потписао председник ОпштинеПрибој Лазар Рвовић, а свечаности организованојтом приликом присуствовали су представници Не-мачке организације за међународну сарадњу ГИЗ,Канцеларије за јавна улагања Републике Србије, Ре-гионалне развојне агенције Златибор, АмбасадеФранцуске, РЕС Фондације, Мреже добре енергије,

Радне групе за биомасу и енергетску ефикасностЗлатиборске области, локалних самоуправа изокруга и других партнера у пројектима из ове обла-сти. Пре две године Општина Прибој је, из соп-ствених средстава, изградила котларницу капаци-тета 0,9 MW на пелет, која топлотом снадбевашколу, предшколску установу, културни центар изграду општинске управе.Сада је завршена и техничка документацијаза изградње нове градске топлане на биомасу чијаизградња би, како је рекао заменик председникаОпштине Прибој, Саша Василић, могла да буде го-това 2020. године.Учесници скупа сложили су се у оцени да јеуспех Прибоја веома важан као пример другим оп-штинама и градовима. Како у смислу сарадње којаје остварена између локалне самоуправе, државнихинституција, организација попут ГИЗ-а и цивилногсектора, тако и у погледу мотивисања општина иградова да на овом пољу активно раде. 
Општини Прибој одобрено финансирање пројекта
„Реконструкција спортске сале у Основној школи

Бранко Радичевић“
Општини Прибој одобрено је финансирање

пројекта „Реконструкција спортске сале у Основ-
ној школи Бранко Радичевић“ у оквиру Позива за
подршку развоју локалне инфраструктуре, кроз

програм ЕУ ПРО.Пројекат подразумева реновирање свла-чионица и тоалета, фасаде, столарије, ентеријера,плафона и подова, као и набавку нове спортскеопреме, чиме ће бити омогућено да ђаци, којих тре-нутно има 434, заједно са наставницима обављају

часове физичког васпитања у безбедном и адекват-ном објекту током целе школске године.Укупна вредност пројекта износи 93.217евра, од чега ће Европска унија финансирати77.404, а општина Прибој 15.813 евра. Пројекат јеизрадио Локални центар Регионалне развојнеагенције Златибор у Прибоју, а планирано је да будереализован у року од 15 месеци од потписивањауговора.
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Општини Прибој одобрено финансирање пројекта
„Реконструкција постојеће и изградња нове водо-

водне и хидрантске мреже у Слободној зони Прибој“
Општини Прибој одобрено је финансирање

пројекта „Реконструкција постојеће и изградња
нове водоводне и хидрантске мреже у Слободној
зони Прибој“ у оквиру Позива за подршку унапре-

ђењу пословне инфраструктуре, кроз програм ЕУ
ПРО.Пројекат ће обухватити реконструк-цију постојеће и изградњу нове водоводне ихидрантске мреже, што ће значајно допри-нети унапређењу пословне инфраструктуреу Слободној зони у Прибоју, обезбеђујућиуредно снабдевање водом и противпожарнузаштиту, али и елиминисање губитака на во-доводној мрежи. На тај начин ће се побољ-шати услови за пословање постојећихкорисника, али и инвестициони потенцијалиопштине Прибој.Укупна вредност пројекта износи

341.998 евра, од чега ће Европска унија финанси-рати 281.059 евра, а општина Прибој 60.939 евра.Пројекат је израдио Локални центар Регионалнеразвојне агенције Златибор у Прибоју, а планираноје да буде реализован у року од 15 месеци од потпи-сивања уговора.

Одржана обука домара основних и средњи школа и
вртића са територије општине Прибој на тему 

енергетске ефикасности
По узору на искуства из Немачке и других раз-

вијених западно-европских земаља Привредна ко-
мора Србије развила је програм обуке домара у

школама и вртићима на тему енергетске ефикас-
ности. Прва у низу обука била је организована 9.
октобра у Прибоју, у просторијама Омладинског

центра.На радионици били су присутни енергетскименаџер општине Прибој, Марко Јањушевић ипредставнице Немачке организације за међуна-родну сарадњу ГИЗ – која финансира овај циклусобуке, Анита Мраовић и Свјетлана Ђокић.Домари прибојских школа и вртића, њих 13,

били су упознати данас са основним принципимарационалне употребе енергије у циљу уштеде,бољег квалитета услова боравка у овим објектимакоји су пре свега намењени деци, и мењања свестио важности заштите животне средине.Осим пилот обука које су одржане крајемјуна, ову и још две серије тренинга на пет локацијаширом Србије финансира Пројекат српско-немачкеразвојне сарадње ДКТИ „Енергетска ефикасност ујавним зградама“, који реализује Немачка органи-зација за међународну сарадњу - ГИЗ, а у сарадњиса Привредном комором Србије која ће и на даљеда организује ову врсту тренинга.
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ЕУ ПРО: Општина Прибој пример добре праксе
У Крагујевцу је у среду, 14. новембра, одржано

свечано уручивање одлука о финансирању
пројеката који ће допринети побољшању послов-
ног окружења у 34 локалне самоуправе у Србији, у

оквиру програма ЕУ ПРО.Председнику општине Прибој, Лазару Рво-вићу, уручена је одлука о финансирању пројекта„Реконструкција постојеће и изградња нове водо-водне и хидрантске мреже у Слободној зони При-бој“, коју ће са 281.000 евра помоћи Европска унија,а остатак ће финансирати локална самоуправа.Циљ овог пројекта јесте обезбеђивање уредногснабдевања водом и противпожарна заштита, ели-минисање губитака на водоводној мрежи, али и ко-мунално опремање гринфилд локације, која ће натај начин бити припремљена за изградњу новогпроизводног погона.

У име општине Прибој, МагдаленаПријовић, шефица ЛЦ РРА Златибор у Прибоју,представила је позитивна искуства која је општинаПрибој имала са развојним програмима Европскеуније у претходних десетак година, са акцентом наинфраструктурне пројекте који се реализују у Сло-бодној зони. Општина Прибој је имала прилику дапрезентује своје резултате као пример добрепраксе, будући да је наша локална самоуправа ус-пешно аплицирала и реализовала пројекте у свимдосадашњим програмима.Одлуке о финансирању пројеката, представ-ницима локалних самоуправа је уручио Сем Фаб-рици, шеф Делегације ЕУ у Србији, а финансијскаподршка Уније кроз овај програм износи преко 5милиона евра.
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Представљен SWISS PRO - Програм подршке Владе
Швајцарске развоју општина

У Прибоју је у среду 31. октобра представљен про-
грам подршке унапређењу доброг управљања и со-

цијалне укључености SWISS PRO, који је
финансиран од стране швајцарске Владе у укуп-

ном износу од 5,8 милиона евра. Програм спроводи
Канцеларија УН за пројектне услуге у сарадњи са

Сталном конференцијом градова и општина и ре-
сорних министарстава. Представљање програма
био је повод за посету представница Канцеларије

УН за пројектне услуге општини Прибој.Програм SWISS PRO биће реализован у 99градова и општина у Србији, а узимајући учешће иопштине Прибој у претходним пројектима, пред-ставнице UNOPS-а су оцениле да ће и сарадња у бу-дућности бити успешна."Подршка коју ћемо обухватити односиће сена унапређење доброг управљања, кроз сет актив-ности подршке грантова и подршке за унапређење

е-управе, затим изградња капацитета за локалноуправљање, јер су наше циљне групе заправо запос-лени у локалним самоуправама, али и наравно уна-пређење политика социјалне заштите, социјалнеукључености и родне равноправности.", рекла јенационална менаџерка програма SWISS PRO АнаНедељковић Беља.Општина Прибој ће узети учешће из триобласти на конкурсима, рекао је Борис Мрдовић,председник СО Прибој."То су пре свега јачање електронске управе,односно капацитета на нивоу Општинске управе,са неколико позиција и аспеката и софтверског, каои других активности. Други сегмент је сегмент со-цијалне политике и наравно родне равноправно-сти.", рекао је Мрдовић.Јавни позиви у оквиру програма који јепредстављен у Прибоју, биће расписани нареднегодине.



Одржани шести по реду "Дани Данила Лазовића"
Студенткиња Факултета драмских уметности
из Београда, у класи професора Драгана Петро-
вића Пелета, Ива Илинчић победница је шестог
фестивала „Дани Данила Лазовића”. Она је прва

учесница, за ових шест година фестивала, која је
за такмичење у говорењу поезије освојила макси-

малних 50 бодова.Протекла четири дана Прибој је живео зафестивал „Дани Данила Лазовића“ и њему у част.Још једном је овај наизглед мали град показао дане заборавља људе и велике уметнике који су зна-чајан део живота провели у њему, оцене су многихновинара и културних радника, али и посетилацафестивала.Жири у саставу: Радмила Живковић, прва-киња Народног позоришта, проф. др Радован Кне-жевић са ФДУ-а и један од наших највећихпознавалаца технике говора, професор глумеСрђан Карановић, редитељ и уметнички директорчувеног позоришта ДАДОВ Владан Ђурковић ипроф. Весна Ждрља, одлучио је да је ова млада сту-денткиња најбоља и тако дао „ветар у леђа” младо-сти која верује у глумачки занат.Ива Илинчић за најбоље говорење поезије,награђена је Повељом Данила Лазовића и новча-

ном наградом у износу од 1000 евра.Последњег дана фестивала са публиком седружила и првакиња Народног позоришта из Бео-града, дугогодишња пријатељица и партнерка нафилму, Радмила Живковић, а публика је уживала иу извожењу музичког госта Слободана Стефано-вића. Ова, сада већ традиционална , манифеста-ција наставиће путем којим је кренула уз органи-заторе и велику подршку како би све младе људекоји воле поезију и глуму подстакла да не посу-стану и да верују и даље у глумачки позив.
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Одржане 46. Лимске вечери поезије
У четвртак 13. децембра у прибојском Дому кул-

туре, одржано је завршно вече 46. Лимских вечери
поезије. На конкурс овогодишњих, 46. по реду Лим-
ских вечери поезије пристигло је 54 циклуса од по

пет песама из 18 градова Србије, Црне Горе и Босне
и Херцеговине, док је жири за финално вече одаб-

рао пет финалиста.На финалној вечери жири је прогласио по-бедника и доделио награде.Треће место освојила је Божица Вујасино-вић из Крагујевца, а награду у виду комплетакњига и новчаног износа обезбедио је Завичајнимузеј из Прибоја. Другу награду коју је обезбедилаГимназија Прибој, такође у виду комплета књига иновчаног износа освојио је Дамир Цамић из Рожаја,док је победник 46. Лимских вечери поезије Павле

Зељић из Лознице. За победника награду је обезбе-дио Дом културе, а награда је уз комплет књига иновчани износ и штампање збирке песама.За све финалисте награде је припремио иСлужбени гласник из Београда, а исте је уручиоПетар В. Арбутина, директор издавачке делатностиСлужбеног гласника. Машинско-електротехничкашкола из Прибоја такође је обезбедила пригоднепоклоне за финалисте.За све учеснике и публику награда је био имини концерт Душана Свилара.Организатор 46. Лимских вечери поезије јеДом културе “Пиво Караматијевић” из Прибоја, доксу покровитељи Министарство културе РепубликеСрбије и Општина Прибој.
Прибојка Вернеса Бербо одржала концерт у 

Амбасади Немачке у Београду
У Амбасади Немачке, свој концерт одржала је
глумица, сценариста и велики забављач, При-
бојка Вернеса Бербо. Концерт је био повод и за
причу о животу, емиграцији, феномену рата и
злочина, које она иначе обрађује у позоришним
представама, али и за посету Прибојаца овом

несвакидашњем догађају у једној амбасади.Концерт је био ангажован поводом сту-пања на дужност новог амбасадора Немачке уСрбији, Томаса Шиба. Вернеса је потекла из При-боја, а сада је веома ангажована и позната глу-мица у Немачкој. Тренутно је ангажована упозоришту „Максим Горки“ у Берлину и „ТалијаТеатру“ у Хамбургу.Концерту су присуствовале многе јавнеличности, међу којима се издваја и оперска диваЈадранка Јовановић, а подршка је стигла и у при-суству Прибојаца, у чије име је на концерту биочлан Општинског већа општине Прибој, Мира-лем Гогалић.



Одржан 11. Међународни лимски биатлон 
Прибој-Рудо-Сетихово

У суботу 28. јула одржан је 11. по реду Међуна-
родни лимски биатлон Прибој-Рудо-Сетихово. Ове
године биатлон је на предлог грађана померен две

недеље раније, како би на истом могли да уче-
ствују они који су на привременом раду у ино-

странству, а исти је поново окупио заљубљенике у
адреналин и боравак на води.Биатлон је окупио више стотина учесника,посматрача и заљубљеника у адреналин и природу,а више од половине учесника чиниле су посете састране, претежно из Ниша, Београда, Пала, НовогСада и других градова из земље, док је било и раф-тера из иностранства.

У склопу Лимског биатлона одржана је би-циклистичка трка Прибој-Рудо у дужини од 18 км.Биатлон подразумева две спортске дисциплине,рафтинг и бициклизам, а укупна дужина регате је33 км. Од прошле године биатлон није везан за тер-мине програма прекограничне сарадње, преко когаје раније финансиран, па је одржавање на предлогграђана померено две недеље раније, како бимогло да учествује што више оних који су на при-временом раду иностранству.Организатори манифестације су ТО Прибоји Јавна установа за спорт и туризам Рудо.
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Илиндански дани у Прибојској бањи
Туристичка организација Прибој и ове године, ор-
ганизовала је културну манифестацију "Илиндан-

ски дани", која сада већ традиционално, негује
традицију и обичаје, а у исто време негује и сабо-

равање. Благословом и уводним обраћањемЕпископа Милешевског, отворени су јошједни Илиндански дани, етно концертомкоји је ове године окупио рекордан број по-сетилаца. Туристичка организација Прибој још 2005.године установила је Манифестацију Илин-дански дани, а ове године организација једелом препуштена манастиру Свети Никола,у сусрет јубилеју од 800 година Милешевскеепархије. Манифестација је установљеназарад очувања изворног и народног ствара-лаштва а из године у годину интересовањепосетилаца Прибојске бање за исту расте.Током Илинданских дана на Бањи посетио-цима су у понуди продајна изложба "Златне

руке", етно концерт и припремање традиоционал-них јела, спортска надметања, али и дружење и за-бава. Добра посећеност и велико интересовање,добра су припрема пред наредни јубилеј од 15 го-дина Илинданских дана у Прибојској бањи. 
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59. Међународна "Трка кроз Србију" опет у Прибоју
Након што је општина Прибој 2016. године била
домаћин учесницима бициклистичке "Трке кроз
Србију", поверење које је Прибој оправдао биће

опет указано следеће године, када ће 59. по реду
бициклистичка трка проћи опет кроз Прибој. Тако
је одлучено на састанку челника Бициклистичког
савеза Србије са руководством општине Прибој у

уторак, 6. новембра.Како су рекли организатори трке, Прибојима све оно што они желе да прикажу учеснициматрке, а то су природни амбијент и добри услови."Оно што је посебно важно, трка се дешава

у години која је предолимпијска, где ћемо иматиизузетно велики захтев страних екипа за долазакна трку, јер је трка у Европа туру и бодови ди-ректно утичу на пласман нација за учешће наОлимпијским играма у Токију 2020. године.", рекаоје Бранко Бановић, председник Бициклистичкогсавеза Србије.Трка кроз Србију (француски: Tour de Ser-bie) бициклистичка је етапна трка по Србији. Возисе у јуну и спада у другу категорију Светске бицик-листичке федерације, а иста је својеврсна какоспортска, тако и туристичка атракција.
Прибој добио високошколску установу машинске

струке: Прва година бесплатна за све студенте
Након низа преговора и састанака у вези са могућ-
ношћу отварања високошколске установе машин-

ске струке у Прибој, општина је коначно добила
високошколску струковну установу овог образов-

ног профила. Тим поводом, крајем августа  месеца,
када је договорено отварање ове образовне једи-

нице у Слободној зони Прибој, одржана је и презен-
тација заинтересованој јавности Високе

техничке школе струковних студија из Трстеника.Састанку са представницима привредногсектора Прибоја и инвеститора који послују у Сло-бодној зони, као и презентацији присуство-вало је руководство и професорски кадарВисоке техничке школе струковних студијаиз Трстеника, представници ресорног Мини-старства просвете, саветник из Председ-ништва Србије, Марко Пећанац, народнипосланик Крсто Јањушевић и председник оп-штине Прибој, Лазар Рвовић.Висока техничка машинска школаструковних студија у Трстенику, државна јеобразовна установа, основана 1962. године, анастава на студијском програму Производномашинство, који ће постојати у јединици у

Прибоју, одржава се од самог оснивања. По заврше-ним студијама, свршени студент стиче звање стру-ковни инжењер машинства, а саме студије трајаћешест семестара, док ће настава у јединици у При-боју бити организована сходно обавезама студе-ната који студирају уз рад, а седиште школе биће уУправној згради Слободне зоне.Долазак високе школске јединице машин-ског смера у Прибој је нови знак велике подршкедржаве Прибоју и извор неопходних кадрова при-бојској привреди.



Гимназија Прибој средствима Министарства правде
опремила кабинет информатике

Средства прикупљена по основу одлагања кривич-
ног гоњења, у укупном износу од 445.000.000,00 ди-

нара, Влада Србије, посредством ресорног
Министартва правде, доделила је за финансирање

укупно 130 пројеката. Од 1336 пројеката, са
којима је конкурисано, у 130 који ће бити финанси-
рани су и два пројекта из Прибоја, Гимназије При-

бој и ОШ "Никола Тесла".Гимназија Прибој овим средствима опре-мила је кабинет информатике. Укупна средства

која су додељена износе 1.449.030,00 динара, а ис-тима је за потребе информатичког кабинета куп-љена опрема у виду нових рачунара, пројектора,интерактивне табле, штампача, а део средстава ис-коришћен је за опремање учионице новим школ-ским намештајем, столицама, столовима изавесама. На овај начин сам квалитет наставе ин-форматике у прибојској Гимназији подигнут је навиши ниво, као и комодитет ученика који бораве уовим просторијама. 
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Савет за безбедност саобраћаја општине Прибој 
донирао ПУ "Невен" едукативни материјал

Савет за безбедност општине Прибиј, до-
нирао је ПУ "Невен" у Прибоју књиге наме-

њене малишанима, а све у циљу њихове
едукације. Књиге које су на располагању

малишанима и васпитачима, значајно ће
побољшати рад и учење из области саоб-

раћаја и безбедног учешћа у саобраћају,
обзиром да није реч о обичним сликовни-

цама.Како би деца безбедно учествовалау саобраћају, Савет је донирао и додатнуопрему у виду флуоресцентних тракица,као и флуоресцентних појасева, који служеда би деца била видљива у саобраћају. 

Ђацима првацима од Општине 6000 динара
На територији прибојске општине, ове године у

први разред основне школе пошло је 142 ђака
првака. Традиционално, годинама уназад, локална
самоуправа уз честитку поводом поласка у школу,

обезбеђује и новчана средства пригодна за купо-
вину школског прибора и опреме, како би се на тај

начин изашло у сусрет родитељима.

Ове године, Закључком о награђивању уче-ника који полазе у први разред основне школе2018/2019.године, који је донет на Општинскомвећу, одлучено је да се износ повећа на 6.000 ди-нара. Тако је 142 ђака првака награђено симбо-лично са овим новчаним средствима, у свимосновним школама са територије општине Прибој.
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Општина Прибој у 2018. години поделила 
120 бесплатних аутоседишта за децу

Општина Прибој кроз Савет за безбедност саобра-
ћаја у сарадњи са Агенцијом за безбедност саобра-

ћаја, у 2018. години поделила је 120 бесплатних
дечјих аутоседишта. Аутоседишта су дељена на
основу два позива, у којима је Општина финанси-

рала набавку 100 а Агенција за безбедност саобра-
ћаја 20 аутоседишта. Сви родитељи који су се јавили по оба јавнапозива, а испуњавали су већину општих услова,прошли су теоријску обуку, као и практичну обукуо постављању аутоседишта у возилу. Предавање и

едукацију су одржале Маријана Јовановић и Ма-рина Спасић из Центра за промоцију безбедностисаобраћаја. Оне су констатовале да је Савет за без-бедност саобраћаја општине Прибој, један од рет-ких у Србији који врши набавку заштитинихсистема за децу у овим количинама и који улаже уедукацију учесника у саобраћају.Савет за безбедност саобраћаја општинеПрибој планира и у следећој години едукацију, на-бавку и расподелу аутоседишта намењених ново-рођеној деци.
Млади возачи на обуци безбедне вожње у 

НАВАКу у Пећинцима
У организацији Министарства унутрашњих по-
слова, на полигонима Националне возачке ака-

демије (НАВАК) у Пећинцима, 21. децембра
одржана је бесплатна обука безбедне вожње, за

младе возаче са пробном возачком дозволом.Подршку овој обуци, али и младим воз-ачима са територија три општине, Прибој,Пријепоље и Нова Варош, дале су локалне саму-праве, међу којима је и општина Прибој са Саве-том за безбедност саобраћаја у видуорганизације превоза и исхране за младе возаче. Са територије ове три општине обуку јепрошао 41 млади возач са пробном возачкомдозволом, који су притом и ученици завршнихразреда средњих школа, обзиром да је проце-њено да је ова старосна доб заправо најризич-нија група возача у саобраћају. У току теоретскеи практичне обуке на полигонима, уз помоћ ин-структорског тима НАВАК-а, усвојили су новазнања и вештине а све у циљу безбедног уче-ствовања у саобраћају. На крају прођене обуке,млади возачи добили су сертификате. 
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Донација Фонда за заштиту животне средине 
ЖKП "Љесковац" 

Средсвима Фонда за заштиту животне средине
општине Прибој, ЖKП "Љесковац" направио је

сеник, врсту летњиковца, испред Ловачког дома
на Лисој стени.Исти је намењен љубитељима природе, лов-цима, планинарима, спортистима, свим грађанимаи другим посетиоцима овог простора. Вредност

пројекта по коме су одобрена средства из Фонда зазаштиту животне средине је 300.000 динара, а из-вођач радова била је фирма ГУР "Дивац Пласт"Прибој.Сеник је у званичну употребу стављен у ок-тобру месецу и од тада је на располагању свимаонима које љубав према природи наведе да про-веду врему на Лисој стени.
Набавка урбаног мобилијара
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Одржан јавни увид Предлога Одлуке о буџету оп-
штине Прибој за 2019. годину и Нацрта Плана капи-

талних инвестиција општине Прибој 2019-2021.
У понедељак 17.децембра, у малој сали Општинске
управе одржан је јавни увид Предлога Одлуке о бу-

џету општине Прибој за 2019. годину.У складу са буџетским календаром и по про-цедури утврђеној Законом о буџетском систему, до-кумент је представљен заинтересованимграђанима, који су имали прилику да изнесу својепредлоге и примедбе. Сви изнети предлози су ува-жени, те ће исти бити уврштени у Предлог доку-мента који ће бити послат на Општинско веће, анакон тога на одлучивање одборницима.

Јавна расправа истог дана одржала се и по-водом Нацрта Плана капиталних инвестиција оп-штине Прибој 2019-2021.године, када је документпредстављен стручној јавности, пословној зајед-ници, грађанима и невладиним организацијама.ПКИ је вишегодишњи план финансирања спрово-ђења капиталних инвестиционих пројеката, наве-дених по годинама реализације, са планиранимгодишњим расходима и изворима финансирања.Као динамички документ, могуће је да се сваке го-дине анализира и продужава за по једну годину, утоку редовног буџетског процеса.
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Снимање филма "Отац" у Прибоју
Након првих кадрова у Београду за филм "Отац", у

режији Срдана Голубовића, снимање је настав-
љено у Прибоју, где се одвија већина радње у

филму. Сценарио за филм потписују Срдан Голубо-
вић и Огњен Свиличић, а рађен је по истинитом до-

гађају. Снимање је обављено на више локација, ве-лику помоћ у логистици екипи филма пружила јелокална самоуправа. У филму се ради о радникукоји је остао без посла и коме због сиромаштва цен-тар за социјални рад одузима децу. У покушају даих врати он се бори са суровом бирократијом и ко-рупцијом и схвата да је немоћан да се избори са си-стемом. Због тога креће пешке из свог малог местаза Београд, у Владу , да се мирним путем избори за

правду.Филм се снима у копродукцији шест зе-маља: Србије, Француске, Немачке, Словеније,Хрватске и БИХ, а поред Филмског центра Србијефинансијски су га подржали и француски фондови„Цинема ду Монде“ , „Арте Франце и „ЗДФ Арте“, не-м а ч к о гфонда МДМ,те хрватских,словеначкихи фонда БИХ,као и Еури-магес фондза копродук-ције. 

Завршена друга фаза радова на ископавању 
средњовековног града Јагата

Након што су у 2018. години настављени радови
на археолошким ископавањима утврђеног средњо-
вековног града Јагат, који су започети у 2017. го-

дини, завршена је друга фаза ископавања. На
овогодишњим радовима који су трајали 2 месеца,
ангажовано је било 20 лица путем јавних радова и

два мајстора-зидара, а радови ће бити настав-
љени следеће године.Археолошка ископавања су вршена на про-стору Доњег града уз одбрамбени зид на површиниод око 175 м2. Ископавањима је утврђено да је овајпростор служио за депоновање, прераду и спре-мање хране у граду. Поред тога истражен је и деоодбрамбеног рова који је усечен у матичну стену напростору између Доњег и Горњег града. Упоредо саархеолошким ископавањима радило се на рашчиш-ћавању Горњег града од растиња и том приликомоткривен је један мраморни средњовековни споме-ник. Покретни археолошки материјал откривенприликом ових ископавања чине: уломци жрвњеваи различитих керамичких посуда, бројни кухињски

предмети, врхови стрелица, средњовековни нов-чићи, прстење и др. На основу ових налаза јасно сеиздвајају поједине фазе градње, обнове и страдањаовог утврђења, што доприноси новим сазнањима оисторијату средњовековног града Јагата, његовогподграђа и историјату Прибоја.На кружној одбрамбеној кули у Доњемграду радило се на конзервацији и делимичној ре-конструкцији њених остатака. Зидови куле су саовим радовима очувани од даљег пропадања. Та-кође је реконструисан део одбрамбеног зида севе-роисточно од куле који је делом уништенизградњом релеја и приступног пута до релеја.Овогодишњи радови су трајали 2 месеца, уорганизацији Завичајног музеја Прибој, чиме су сестекли услови за наставак радова у 2019. години. Унаредној години нужно би било радити на конзер-вацији и делимичној реконструкцији одбрамбеногзида, као и на археолошким ископавањима Горњегграда. Са овим радовима утврђени град Јагат биоби доступан широј и научној јавности и важан еле-мент у туристичкој понуди Прибоја.



Грађани Прибоја добили 
Локалног Омбудсмана

Општина Прибој једна од првих општина у Србији, која је својим
грађанима омогућила постојање институције правног система

под називом омбудсман или заштитник грађана.Локални Омбудсман за територију општине Прибој, као не-завистан, самосталан орган, који се стара о остваривању и унапре-ђивању људских и мањинских права и слобода, први пут јеустановљен Одлуком Скупштине општине 2018. године(„Сл.лист оп-штине Прибој, бр.4/2018).Локални Омбудсман за територију општине Прибој отпочеоје са радом 01.08.2018. године и налази се у ул. 12. јануар бр.5, другиспрат, канцеларија 6.Свако физичко или правно лице, домаће или страно, којесматра да су му актом, радњом или непоступањем Општинскеуправе Прибој или јавних служби које је основала Скупштина оп-штине Прибој, повређена права, може се притужбом обратити Ло-калном Омбудсману.Заштитник грађана је институција правног система која, подназивом омбудсман, а постоји у више од 100 земаља у свету. Омбудс-ман је институција коју је први пут успоставио Шведски парламент1809. године, са задатком да надгледа како извршна власт спроводизаконе. У преводу са шведског, реч „омбудсман“ значи повереникили пуномоћеник, а према функцији коју обавља, реч омбудсманзначи заштитник људских права или грађански правобранилац.

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
Саша Василићzamenikpredsednika@priboj.rsПредседник Скупштине општине Прибој

Борис Мрдовићpredsednik.so@priboj.rs033/2445-648Начелник општинске Управе
Ђорђе Дујовићnacelnikou@priboj.rs033/2445-442Помоћници председника општине:

Мирослав Буквић
Јасмин Хоџић

Славиша 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: 452-881Електро дистрибуција: 445-641
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Награђивање талентованих 
студената поводом Дана општине 

Скупштина општине Прибој усвојила је Одлуку о награђивању та-
лентованих студената поводом Дана општине.Ради се о награђивању најбољих студената наше локалнезаједнице и о измени већ постојеће одлуке, тако да се добра праксастимулисања најбољих наставља. Новом Одлуком неће се огранича-вати студенти да се одрекну државне стипендије и оно што буду до-били од локалне самоуправе биће прави вид награде.

Бесплатна испорука минералног 
ђубрива KAN 27% N воћарима

Током новембра месеца, општина Прибој вршила је бесплатну ис-
поруку минералног ђубрива KAN 27% N воћарима са територије оп-

штине Прибој. Ради се о ђубриву које је општини Прибој
бесповратно испоручила Републичка дирекција за робне резерве, а

на основу Закључка Владе. Подела је вршена физичким лицима – носиоцима пољопри-вредног газдинства која имају пријављене површине под воћем у2018.години у складу са Правилником о упису у Регистар пољопри-вредних газдинстава и об-нови регистрације, као и оусловима за пасиван статуспољопривредног газдинства.Комисија за расподелуђубрива поделила је укупно107.575 кг ђубрива, а право наисто остварило је 1.375 под-носиоца захтева. 




