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Подстицај наталитета кроз новчану
помоћ за вантелесну оплодњуРади подстицања наталитета на територији општинеПрибој, у буџету општине Прибој за 2014. годину планиранасу средства у износу од 2.500.000,00 динара, за финансијскуподршку паровима који настоје да путем вантелесне оплодњеостваре потомство. Висина новчане помоћи износи 185.000,00динара по пару и исплаћује се у једнократном износу.Захтев за доделу новчане помоћи подноси се Општинскомвећу општине Прибој.

ЈП „Топлана Прибој“: Успешно за-
вршена грејна сезона 2013/2014 и

припрема за следећуЈавно предузеће Топлана Прибој, успешно је завршилогрејну сезону за 2013/2014. годину, која је трајала од 15. ок-тобра 2013. године до 21. априла 2014. године.У наведеном периоду временски услови били су по-вољни па је потрошња мазута била мања од потрошње у пре-тходним годинама, тако да је утрошено 1.767,43 тоне мазута.Хладни талас средином априла продужио је грејну сезону од15. априла до 21. априла па је у том периоду утрошено 44 тонемазута.У овом периоду врше се неопходни послови на при-преми техничког система даљинског грејања за наступајућугрејну сезону. У мају месецу извршено је чишћење и конзерва-ција котла, ради се на репарацији вентила на главном топло-воду како би смањили губитке топле воде. Планирано је да сеотклоне технички недостаци у топлотним подстаницама, какоби се уједначилогрејање у свимобјектима. Уплану је такођеуградња калори-метара у све под-станице, накончега ће станаримоћи да уведу ме-рење по стано-вима, уколико бито желело 70%станара зграде.
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02 Поштовани грађани, пред вама је нови Билтен општине Прибој, трећи по реду. Овим Бил-теном, локална самоуправа испуњава своју законску обавезу, да својрад учини транспарентнијим и доступнијим грађанима. У овомброју за период јануар - јул 2014. године, упознаћете се са радом ирезултатима у протеклих шест месеци, са одлукама и битним пита-њима која су решена. Увек остаје простора за ваше сугестије и пред-логе, како бисмо заједно боље радили на развоју наше заједнице иопштине.



Потписан Меморандум о разумевању
између Владе РС и СИСУ

У Фабрици аутомобила Прибој, у Прибоју,
крајем маја потписан је Меморандум о разу-
мевању између Владе Србије и финског про-

извођача камиона СИСУ ауто, којим је
предвиђено да се до краја августа ове године
потпише уговор, а већ у септембру да почне

производња камиона у Фап-у.Потписивању Меморандума, који су уиме Владе Србије 30. маја потписали министарпривреде Душан Вујовић и власник и директоркомпаније СИСУ Тимо Корхонен, присуствоваоје премијер Александар Вучић, као и финскиамбасадор у Србији Пека Орпана. Свечаном по-тписивању Меморандума у једном од највећихпогона ФАП-а присуствовали су руководствофабрике и радници, представници локалне са-моуправе али и бројни медији. Радницима ијавности су се обратили директор компанијеСИСУ, Тимо Корхонен, министар у Влади Србијезадужен за привреду Душан Вујовић и пре-мијер Александар Вучић. Премијер је поручиода је ово велики дан за раднике ФАП-а, за При-бој и Србију. Он је рекао да је мишљења да ћефинска компанија запослити најмање 600 рад-ника и то само у производним погонима, а даје пре осам месеци, у разговору са синдика-тима, управо говорено о бројци од 600 до 700радника за које би требало обезбедити посао.Премијер је рекао и да ће држава до сеп-тембра, односно до покретања производње,пружати подршку и помоћ радницима ФАП-а,који ће након тога ући у озбиљну причу про-изводње за најпознатију, како је рекао ев-

ропску марку камиона. Вучић се осврнуо нањегову посету Прибоју пре осам месеци, кадаје обећао да ће се пронаћи заинтересованипартнери и додао да се уз подршку ВладеСрбије, нашао начин да се то и оствари. "Оношто је важно је како ћемо све то реализовати",рекао је Вучић који је поручио и да не би нибили овде данас да већ од 1. септембра нећебити запослено "прво 200 радника, па још 200,па још 200".Вучић је навео да кључни разлог што сусе партнери из Финске одлучили за ФАП нисуни машине, није ни влада, већ то што су виделижељу радника и њихову енергију и додао да јепотпуно сигуран да ће се направити добар биз-нис. "Када ФАП крене, живне и Прибој и целарегија, а тим камионима помоћи ће се и целаСрбија", рекао је Вучић.Министар Вујовић рекао је да је ово при-лика да ФАП буде симбол за камионе, као штоје некада и био и да најмање 600 људи покажешта зна и уме и да ФАП буде део производњекоја послује свуда у свету.Иначе, Вучић је посетио Прибој 31. ок-тобра прошле године, након штрајка радникакоји су блокирали и пругу, и тада је рекао даФАП неће бити угашен, већ истински реструк-туриран и истакао да је та фабрика од великогзначаја и великог интереса. Он је тада додао дасе очекује да до 2015. године, ФАП буде профи-табилан.
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Почео са радом нови Систем 48 сати
- позивни центар општине Прибој -

Након истека лиценце програма за пријаву ко-
муналних проблема, у оквиру пређашњег Си-

стема 48 сати, који је општина Прибој добила
у оквиру ЕУ програма прекограничне сарадње

Србија - БиХ у општинама Прибој и Рудо и
пројекта "Еколошки двоглед", финансираног
од стране Европске уније, почео је са радом
нови сервис под називом Систем 48 сати.
Прављење новог система иницирано је од

стране председника СО Прибој, Саше Василића. Нови подсистем Општинске управе из-радила је Канцеларија за локални економскиразвој, а исти ће омогућити  грађанима При-боја олакшану предају захтева који су из над-лежности Општинске управе, односно неког одјавних предузећа чији је оснивач општина При-бој. Грађани могу доставити захтев на један одследећих начина:- Телефоном, позивом на број: (033) 2445698- СМС поруком, на број мобилног телефона: 069600555- Преко WEB портала општинске управе При-бој (линк СЕРВИС ГРАЂАНА): www.priboj.rs- Преко емаила, на електронску адресу: pozivni-centar@priboj.rs- Facebook страница: www.facebook.com/sis-tem48priboj- На писарници Општинске Управе

Уколико је телефонски позив упућен изванрадног времена општинске управе, захтев при-хвата говорни аутомат. Порука се снима, а ад-министратор система по доласку на посаоуноси у систем снимљену поруку и прослеђујена даљу обраду. На овај начин, систем је функ-ционалан 24 сата дневно, свих 365 дана у го-дини, а предвиђено је да у року од 48 сатиграђани добију адекватан одговор о статусурешавања проблема који су пријавили. Конт-ролу рада овог система вршиће председник СОСаша Василић, и то на сваких 15 дана.
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Одобрено отварање Царинске испоставе у
Прибоју

Након одлуке Управе царина Министарства
финансија, Владе Србије да се уђе у процес

враћања Царинске испоставе у Прибој, 21. јула
су локалној самоуправи званично стигле добре

вести о коначној одлуци.На састанку са помоћником председ-ника Општине Крстом Јањушевићем, директорСектора за контролу примене прописа ОгњенПантелић и директорка Сектора за људске кад-рове Управе царина, Бранислава Чубриловић,саопштили су званично да је донета Одлука оотварању Царинске испоставе Управе царинау Прибоју. Овом одлуком, институција без којеје Прибој остао пре 10 година, поново се враћау ову општину, чиме се након враћања Основ-ног суда, општина институционално јача.Према речима представника Управе царина ињихових сарадника, потребно је још само опе-ратизовати целу ствар.

"Очекује се да до доласка инвеститораиз Финске, што је нешто што је непосредноиницирало разговоре између локалне само-управе и Владе РС, у Прибоју и званично почнеса радом Царинска испостава.", рекао је ОгњенПантелић, директор Сектора за контролу при-мене прописа у Управи царина. Према његовимречима, Управа царина ће у наредном периодуда повећа своје присуство и у смислу спреча-вања шверца и свих облика сиве економије уПрибоју.Оно што је остало као гаранција и дого-вор још од прошлог састанка са представни-цима Царинарнице Ужице, према речима КрстаЈањушевића јесу просторије и услови посло-вања у општини Прибој за које се побринулалокална самоуправа, која ће враћањем ове ин-ституције ојачати свој институционални оквиру региону.

05

Реконструкција општинског одмаралишта
у Сутомору

Протеклог месеца извршени су радови на за-
мени комплетног крова на одмаралишту оп-

штине Прибој у Сутомору, а уграђена је и нова
ПВЦ столарија.Радови у вредности око 4.000.000,00 ди-нара трајали су месец дана и само су прва фазапотпуне реконструкције и адаптације одмара-лишта. За почетак грађевинске сезоне, почет-

ком месеца септембра планиран је наставакрадова на унутрашњој адаптацији простора,измени инсталација и мокрих чворова. За оверадове биће издвојено још 3.000.000,00 динарадо краја године, док је за наредну 2015. годинуу плану да се издвоји још 5.000.000,00 динара,чиме би одмаралиште било потпуно рекон-струисано и спремно за сезону.



Матурски плес у Прибоју - "European
Quadrille Dance Festival 2014"

Прибојски матуранти ове године, у правом
смислу те речи били су део Европе. У петак,

30. маја од 12 сати, прибојски матуранти пле-
сали су популарни "Quadrille ples", познатији и

као плес матураната.Ово је први пут да су свршени средњо-школци и основци у Прибоју учествовали у јед-ном оваквом пројекту, европских размера подназивом “European Quadrille Dance Festival2014” или Парада Матураната основних исредњих школа, чији је главни организаторПлесни савез Словеније, а подржан је од нашегМинистарства просвете, науке и технолошкогразвоја и Плесног савеза Србије.Симболични плес који почиње у подне осимматураната у Србији и Прибоју, сваке годинеплешу и матуранти неколико држава Европске

уније, као што су Чешка, Словачка, Мађарска,Словенија али и велики број држава Југоис-точне Европе. Матурским плесом 2011. годинеоборен је Гинисов рекорд, који је износио33.202. плесача који су у исто време у различи-тим државама преко сателитског радија на му-зику Јохана Штрауса плесали истукореографију, а градови Србије који су у 2011.години оборили Гинисов рекорд заједно са ма-турантима Европе су: Краљево, Јагодина, Зре-њанин, Панчево, Врњачка Бања, Трстеник,Крушевац, Параћин, Зајечар и Неготин. Ове го-дине матурском плесу придружио се и Прибој,захваљујући финансијским средствима које јеиздвојила локална самоуправа за опремање иобуку матураната, озвучење и сл. Укупно јеплесало 110 матураната, а очекује се да ће оваманифестација и у Прибоју постати традиција.
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Адаптиран и опремљен кабинет музичке
наставе у Основној музичкој школи

Основна музичка школа из Пријепоља, Из-
двојено одељење у Прибоју, током низа година
суочавала се са неадекватним условима за рад
са децом. Осим неадекватних учионица, бора-
вак у музичкој школи ђацима који исту поха-

ђају, био је знатно отежан недостатком
топлотне и звучне изолације које представ-
љају у принципу основне услове за рад, али и
оскудевањем у адекватном школском инвен-

тару и намештају.Овај велики проблем, не само за уче-нике Музичке школе, већ и за предаваче у про-теклом периоду препознала је локална

самоуправа у Прибоју, која је издвојила одре-ђена средства за адаптацију и опремање једногкабинета музичке наставе. Кабинет који јеадаптиран готово да није могао бити у упо-треби, имајући у виду изузетно лоше услове зарад, па је тим поводом урађена комплетнаадаптација. Извршено је глетовање свих зи-дова, кречење, изолација, постављен је новиламинат, а купљен је и нови намештај и то пла-кар, радни сто, столице као и тракасте завесе.Инвестиција вреди око 157.000 динара. Улага-њем у опремање овог кабинета, коначно сустворени адекватни услови за боравак и рад садецом која похађају Музичку школу.
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ЕУ ПРОГРЕС донирао Дому здравља Прибој
колпоскоп

За потребе Дома здравља Прибој (Службе за
здравствену заштиту жена), Европска унија и

Влада Швајцарске кроз Програм европског
партнерства са општинама ЕУ ПРОГРЕС до-

нирали су Дому здравља колпоскоп.Апарат колпоскоп служи за рано откри-вање премалигних и малигних промена нагрлићу материце и неопходан је за квалитетнуи свеобухватну здравствену заштиту жена. На-бавком колпоскопа повећаће се ефикасност упревенцији болести грлића материце, унапре-дити квалитет и безбедност рада и смањитипроценат обољевања од рака грлића материцеу општини Прибој.



Спортска дворана добила грејање
Спортска дворана у Прибоју,  након дужег низа
година коначно је добила адекватно и квали-

тетно решење грејања.У питању је грејање на плин, које се по-казало као најповољније када су у питањуобјекти ове врсте. Радове је изводила фирма"Песифит инжењеринг" д.о.о. из Београда, којаје на тендеру који је расписала Дирекција за из-градњу Прибоја, добила посао као најповољ-нији понуђач. Укупна вредност радова је око2.900.000,00 динара.
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Дом здравља у Прибоју добио ново возило
Дом здравља у Прибоју почетком фебруара

месеца ове године, добио је ново путничко во-
зило, за потребе палијативне неге.Возило је добијено на основу РешењаМинистарства здравља Републике Србије, аисто је набављено из кредита Светске банкепреко ДИЛС пројекта, намењеног пружањуунапређених услуга на локалном нивоу.У питању је возило Гранде Пунто марке Фиат,а користиће се углавном за потребе па-лијативне неге у оквиру примарне здрав-ствене заштите. Расподела возила преко ДИЛСпројекта вршила се на основу општих крите-ријума и мерила, као што су развијеност оп-штине којој припада Дом здравља, број тимоваза палијативно збрињавање, као и на основустарости возила која се користе за службу кућ-ног лечења и патронажних служби али и на ос-

нову већ постојећег броја возила која су до-бијена посредством ЕУ донација.



Помоћ општинама угроженим од поплава
С обзиром на то да општина Прибој за време

трајања ванредног стања није била угрожена
од поплава, а након процене расположивих

смештајних капацитета (за лица са попла-
вама најугроженијих територија), као и ма-

теријално-техничких средстава (чамци,
цистерне за воду), Општински штаб за ван-

редне ситуације општине Прибој исте капаци-
тете и расположива средства, ставио је на

располагање Републичком штабу за ванредне
ситуације.Смештајни капацитети са исхраном по-нуђени су за 150 најугроженијих грађана саподручја која су била захваћена поплавама. Оп-штина Прибој послала је хитну помоћ општиниКосјерић у виду два кипера и једног утовари-вача, који су били ангажовани од стране оп-штине Прибој за санацију клизишта. ОпштинаБајина Башта је добила камион хуманитарнепомоћи, а помоћ у виду намирница, воде, сред-

става за за хигијену и гардеробе су заједно ску-пили грађани, предузетници и локална само-управа. Уз ту помоћ послато је још две тонедизел горива за рад механизације на санирањупоследица поплава у општини Бајина Башта.Такође, већина одборника Скупштине оп-штине Прибој одрекли су се једне месечне на-докнаде за помоћ угроженима од поплава.
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Почео нови развојни програм
Европски ПРОГРЕС

Министарка за европске интеграције
Јадранка Јоксимовић, амбасадор Европске

уније у Србији Мајкл Девенпорт, директорка
Швајцарске агенције за развој и сарадњу у

Србији Изабел Перих и регионални директор
Канцеларије УНОПС-а Бурус Мекарон, потпи-

сали су 25. јуна у Новом Пазару уговор о додели
бесповратних средстава ЕУ и Владе Швајцар-
ске за спровођење новог развојног програма,

Европског Прогрес-а.Програм ће у наредне три и по годинедопринети одрживом развоју недовољно раз-вијених подручја, кроз јачање локалног управ-љања, стварања повољне средине за развојинфраструктуре и привреде, побољшање спро-вођења социјалне инклузије и политика за-пошљавања."И у оквиру новог програма, наста-вићемо подршку инфраструктурним пројек-тима и пројектима за унапређење радалокалних самоуправа. Такође ћемо пажњу по-светити и међуопштинској сарадњи и инфра-структурним пројектима од којих ће користиимати житељи више градова", рекао је пред-ставник ЕУ.За спровођење програма Европска унија из-дваја 19,6 милиона евра, Влада Швајцарске даје4,86 милиона евра, док ће Влада Србије прекоресорних министарстава и локалних само-управа обезбедити додатно учешће у пројек-тима. У програм су укључене 34 локалнесамоуправе, а осим Прибоја ту су Нови Пазар,Сјеница, Тутин, Пријепоље, Нова Варош, Рашка

и Ивањица на југозападу Србије, као и Про-купље, Блаце, Житорађа, Куршумлија, Леско-вац, Бојник, Власотинце, Лебане, Медвеђа,Црна Трава, Босилеград, Бујановац, ВладичинХан, Прешево, Сурдулица, Трговиште, Брус,Алексинац, Гаџин Хан, Дољевац, Мерошина,Сврљиг, Бабушница, Бела Паланка и Књажевацна југоистоку земље.Иначе, овај програм спроводе КанцеларијаУједињених нација за пројектне услуге(УНОПС) и Влада Републике Србије, док ће Кан-целарија за европске интеграције РепубликеСрбије пружати стратешке смернице.
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Туристичка организација Прибој на Сајму
туризма 2014.

На овогодишњем Сајму туризма, који се одр-
жао на Београдском сајму од 27. фебруара до

2. марта, Туристичка организација Прибој као
промотер туристичких потенцијала оп-
штине Прибој, наступала је самостално.Самосталан наступ и промоција ту-ризма прибојског краја, ове године били су фи-нансирани кроз пројекат "Унапређењеманифестације Међународни лимски биатлон

Прибој - Рудо - Сетихово, регата за све".Штанд Туристичке организације При-бој, у хали 4 Београдског сајма био је један одпосећенијих, а акценат је ове године стављен,осим на Међународни лимски биатлон и настазе за слободно пењање у Крњачи, које спа-дају међу најбоље у Европи, као и на друге ту-ристичке потенцијале Прибоја. Највећеинтересовање посетилаца и ове године, билоје усмерено на Прибојску бању.
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Чланови удружења СкиБус у Прибоју
Почетком маја месеца, у Прибоју је боравило
преко 100 чланова београдског удружења љу-
битеља скијања, СкиБус. Том приликом, раф-

тинг клуб Соко Лим у сарадњи са
Туристичком организацијом Прибоја, органи-
зовао је рафтинг за чланове овог удружења.

Београђани су били у прилици да сеупознају са туристичким потенцијалима и при-родним лепотама нашег града и околине, па јетако и за будућност договорена сарадња из-међу Туристичке организације Прибоја и овогудружења, које ће имати сталну туристичкупонуду наше општине, за своје чланове којихима око 15.000.
Брдско-бициклистичке стазе у Прибоју

Једна од активности Туристичке организа-
ције Прибој, у протеклом периоду, а која је
предвиђена пројектом прекограничне са-

радње, за унапређење Међународног лимског
биатлона је и обележавање брдско-бицикли-

стичких стаза у дужини од 18км.Стаза креће од Прибојске бање и води каЉесковцу, где се налази одмориште са клупамаи столовима. Ова стаза оцењена је четвртомкатегоријом, од максималних пет и биће пове-

зана са брдско-бициклистичким стазама Зла-тибора. На овај начин, Прибој ће бити један одградова у којима ће љубитељи брдског бицик-лизма, као све популарнијег спорта код нас и усвету, моћи истим да се баве. У западним зем-љама, одакле је стигао код нас, брдски бицик-лизам је веома популаран спорт, и у њега седоста улаже, па је тако у оквиру пројекта на-бављено 20 брдских бицикала са пратећомопремом.



Постављена Coca Cola теретана на отвореном
Крајем јула у оквиру четврте етапе постав-
љања теретана на отвореном, поред дечијег
игралишта у новом делу Прибоја, поред Лима,
постављена је теретана на отвореном, као
једна од 45 теретана на отвореном широм

Србије.Теретана је постављена као поклон ком-паније Coca Cola поводом 45 година рада уСрбији, а у оквиру конкурса "Активна зона", уоквиру кога су грађани активно учествовали иизабрали победничке општине. Општина При-бој је своју активну зону добила захваљујући

38021 гласова, у оквиру активне кампање гла-сања, где је у целој Србији пристигло више од1,7 милиона гласова корисника интернета којису показали свест о значају активног и здравогживота. За постављање "Активне зоне", иза-брано је 45 општина, од којих је 10 у току 2013.године добило своје теретане на отвореном, аосталих 35 у оквиру 2014. Вредност радова јеоко 6 хиљада евра, а допринос је дала и ло-кална самоуправа финансирањем радова иприпреме терена у вредности око 2 хиљадеевра.
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Предшколска установа НевенНеке од активности које су обележилерад Невена у протеклом периоду:На почетку школске године у пред-школској установи "Невен", започето je са реа-лизацијом пројекта "Деца имају право да сехране здраво". У реализацији овог пројектаучествовали су Агрономски центар Прибој,удружење "Лисна стена" и други. Пројекат сучинила предавања, као и радионице за роди-теље и децу. У априлу, у завршном делу реали-зације овог пројекта, организован јемаскенбал. Учесници маскембала била су децаи васпитачи из Старог Прибоја. Крајем године, започето је са реализа-цијом пројекта: ,,Полицајац мој друг“, који је по-кренула Полицијска управа Пријепоље иМинистарство унутрашњих послова Србије.Циљ овог пројекта био је да се деца едукују иприпреме за безбедније учешће у саобраћају.На крају пројекта, у другој половини априла,организован је квиз "Шта знам о саобраћају".

У Невену је организована међународнаманифестација "Растимо уз плес 2014". У овојманифестацији учествовале су старије и при-премне предшколске групе, васпитачи и роди-тељи. У реализацији пројекта: "Растимо узплес" и "Деца на трговима 2014", учествовалоје 17000 деце из 44 предшколске установе сасвојим васпитачима. Учесници су били изСрбије, Црне Горе, Босне и Херцеговине и дру-гих држава.



Центар за социјални рад Прибој
Потписан споразум о сарадњи у

спровођењу заштите жртава насиља
у породици и жена у партнерским

односима на подручју општине
ПрибојНа основу члана 58. Закона о социјалнојзаштити (Сл.гласник РС 24/2011), и поглављаIX Посебног протокола о поступању центара засоцијални рад – органа старатељства  у слу-чајевима насиља у породици и женама у парт-нерским односима, полазећи од надлежностипојединих државних органа, институција и ор-гана локалне самоуправе-учесника споразума,у спровођењу заштите жртава насиља у поро-дици и у партнерским односима дана05.05.2014. године закључен је Споразум о са-радњи у спровођењу заштите жртава насиља упородици и жена у партнерским односима наподручју општине Прибој.Споразум је потписан између Општине Прибој,Центра за социјални рад Прибој, Полицијскеуправе Пријепоље - Полицијске станице При-бој, Дома здравља Прибој, Опште болнице При-бој, Актива директора основних и средњихшкола општине Прибој, Предшколске установе"Невен" Прибој, Основног суда у Прибоју, Пре-кршајног суда у Пријепољу - одељење у При-боју, Основног јавног тужилаштва Пријепоље,Црвеног крста Прибој и НВО "Женска ини-цијатива Прибој". Предмет овог Споразума је успостављање мо-дела сарадње установа и других организацијана локалном нивоу, ради ефикасног оствари-вања и спровођења заштите жртава насиља упородици и у партнерским односима, према

којима је извршено насиље у породици. У спро-вођењу Споразума, учесници истог руководе сеОпштим протоколом о поступању и сарадњиустанова, органа и организација у ситуацијаманасиља над женама у породици и у партнер-ским односима, посебним протоколима и про-писаним надлежностима. Насиље над женамау породици и у партнерским односима је озби-љан деликт и захтева ефикасан одговор свихустанова које се баве овом проблематиком  икоје су одговорне за препознавање насиља уоквиру вршења своје редовне делатности.Само координираном акцијом јавних служби,организација цивилног друштва, локалних са-моуправа и других релевантних актера у зајед-ници може се спречити и решити проблемнасиља у породици.
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Прибојски Дом здравља добио сертификат
о акредитацији

Сертификате о акредитацији добило је 38 до-
мова здравља у Србији, међу којима је и при-

бојски Дом здравља.У поступку акредитације оцењиван јеквалитет рада Дома здравља, на основу при-мене оптималног нивоа утврђених стандардарада за здравствене установе у одређеној обла-сти здравствене заштите.За прибојски Дом здравља добијањеакредитације значи и стандардизацију про-цедура које које се спроводе у свакодневномраду са пацијентима.Све то има за циљ подизање квалитетаздравствене заштите становништва у оп-штини Прибој, што је препознато од стране ов-лашћених оцењивача из Агенције заакредитацију здравствених установа, до-бијањем сертификата на период од три годинеод децембра 2013. до децембра 2016. године.Средства за акредитацију су обезбеђенаучешћем у ДИЛС пројекту, у сарадњи са локал-ном самоуправом и Здравственим центромУжице.Такође, у циљу унапређења квалитета идоступности здравствене заштите, првен-ствено становништва у сеоском подручју, ло-кална самоуправа у сарадњи са Домом здрављафинансира и рад две медицинске сестре, којесу ангажоване на  пословима здравствене за-штите и бриге о пацијентима на сеоском под-ручју. У поступку издвајања Дома здравља изсастава Здравственог центра Ужице спрове-дене су активности на усвајању  деобног би-

ланса за 2012. годину између паритетних ко-мисија Здравственог центра Ужице и Домаздравља Прибој, а Управни одбор је донео Ста-тут Дома здравља који је послат ресорном Ми-нистарству на сагласност, након чега ће сепредузети даље активности по упутству  Ми-нистарства здравља. Дом здравља у Прибојупочетком фебруара месеца ове године, добиоје ново путничко возило, за потребе па-лијативне неге. Возило је добијено на основуРешења Министарства здравља РепубликеСрбије, а исто је набављено из кредита Светскебанке преко ДИЛС пројекта, намењеног пру-жању унапређених услуга на локалном нивоу.У питању је возило Гранде Пунто марке Фиат,а користиће се углавном за потребе па-лијативне неге у оквиру примарне здрав-ствене заштите. Расподела возила преко ДИЛСпројекта вршила се на основу општих крите-ријума и мерила, као што су развијеност оп-штине којој припада Дом здравља, број тимоваза палијативно збрињавање, као и на основустарости возила која се користе за службу кућ-ног лечења ипатронажнихслужби али ина основу већп о с т о ј е ћ е гброја возилакоја су до-бијена по-средством ЕУдонација.
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Доступнија здравствена заштита у сеоским
подручјима – теренска возила Dacia Duster
У оквиру активности на имплементацији

пројекта који је израдила Канцеларија за ло-
кални економски развој општине Прибој "Ми

бринемо о старима", који општина Прибој
реализује заједно са општином Пријепоље и

центрима за социјални рад из Прибоја,
Пријепоља и Нове Вароши, а који у оквиру про-

грама EU EXCHANGE 4 финансира Европска
унија, 2. јула су општини Прибој испоручена

два теренска возила Dacia Duster.Једно од њих ће бити коришћено у При-боју док је друго намењено Центру за со-цијални рад у општини Пријепоље. Идеја наоснову које су возила пројектом буџетиранабила је да се услуге ванинституционалне со-цијалне заштите приближе корисницима усеоским подручјима. Имајући у виду демограф-

ску ситуацију у овом делу западне Србије,пражњење села и старење становништва,лошу економску ситуацију која је прати, као изастарелост и недостатак путне инфраструц-туре, било је неопходно да се услуга помоћи укући, основна кућна и здравствена нега, учинедоступнијим старим и хронично оболелим ли-цима која не живе у градском подручју. На-бавка ових возила би требало да умногомедопринесе испуњењу основних циљева којимасе водила Канцеларија за лер приликом пи-сања пројекта – допринос унапређењу социјал-ног статуса старих лица у општинама Прибој,Пријепоље и Нова Варош и унапређења квали-тета и доступности услуга ванинституцио-налне социјалне заштите за стара, инвалиднаи хронично оболела лица у ове три општине.
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Уређење и побољшање комуналне
инфраструктуре

Уговоре за финансирање и суфинансирање уре-
ђења и побољшања комуналне инфраструк-

туре са Министарством потписало је 17
општина међу којима је и општина ПрибојУ име општине Прибој, уговор са Мини-старством потписао је председник ОпштинеЛазар Рвовић, за пројекат водоснабдевања Ста-рог Прибоја. Реализацијом овог пројекта, под-ручје Старог Прибоја би било у целостиприкључено на градски водоводни систем.Онемогућило би се коришћење каптираних из-вора којим не газдује ЈКП "Услуга". На овај

начин 30 домаћинстава би добило градскуводу. Тиме би се елеминисале појаве смањенеколичине воде и коришћење неисправне воде.Ширењем градског водоводног система пози-тивно би утицало на ширење стамбене зоне.Обезбедио би се нови број прикључака градскеводе а тиме и већа наплата. Уже градско језгроби било потпуно покривено градском водом.Укупна вредност пројекта је 3.800.000,00 ди-нара, од чега ће држава финансирати3.040.000.00 динара а општина Прибој760.000,00 динара.



Дирекција за изградњу Прибоја- уређење цветних површина – жардињере кодДома културе, Градски парк, код зграде оп-штине- јавна расвета у насељу Јармовац (6 стубовајавне расвете), јавна расвета степеништа наБањи, јавна расвета у Сјеверину (27 постојећихстубова постављене сијалице јавне расвете)

- мост у селу Крајчиновићи

- замењене сливне решетке, поклопци са ре-шетком без рама од рециклираног материјала- насут терен између блок зграда код стадиона,паркинг и пролаз код вртића, паркинг код ста-диона (Транспорта)

- пропуст на путу за Пресерај

- ограда код Инкопа

- започети радови на изградњи водовода уулици Пролетерској у Старом Прибоју
- постављено више рефлектора и сијалицајавне расвете на прометним неосветљеним ме-стима у градском и приградском подручју
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Дирекција за изградњу Прибоја- одмаралиште у Сутомору – завршени радовина реконструкцији крова и замени спољне сто-ларије

- санација штете настале од непогода

- три аутобуска стајалишта

- у току изградња зграде у Шаргану за збриња-вање 10 породица

- фарбање ограде око Гимназије и основнешколе
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Стална координаторка УН у посети
општини Прибој

У оквиру посете општинама Златиборског
округа, општину Прибој у четвртак 10.

априла посетила је стална координаторка УН
и стална представница УНДП у Србији, гос-

пођа Ирена Војацкова Солорано. Тема са-
станка се односила на истраживање УН-ових
организација за могућностима за успостав-

љање потенцијалне сарадње. Координаторку
УН у Србији са сарадницима је примио председ-

ник општине Прибој, Лазар Рвовић.На почетку састанка, председник оп-штине Прибој, Лазар Рвовић се захвалио на до-садашњој сарадњи, истичући значајдосадашњих пројеката који су реализовани, акоји су видљиви грађанима, показавши имтако да ипак нисмо остали сами. Рвовић јерекао да полаже наде у то што се држава након20 година озбиљно заинтересовала да решипитање ФАП-а и Прибоја, будући да је Прибојувек био индустријски град. Осим о индустријикаква је некада била у Прибоју, председник оп-штине Прибој говорио је и о туристичким по-тенцијалима општине Прибој али и региона,обзиром на то да се општина налази у центруоко кога се нижу познате туристичке дестина-ције, попут Златибора, Златара, Мокре Горе иДрвенграда, али и Андрићграда код Више-града. "Имамо један од најлепших омладин-ских центара у Србији, који је заживео и који једобро прихваћен код омладине", рекао је Рво-вић представљајући један од скорије реализо-ваних пројеката, поред Завичајног музеја у

Прибоју. Координаторка УН и УНДП у Србији,Ирена Војацкова Солорано, имајући у видутешку ситуацију каква је у општини Прибој, из-разила је жељу да ове организације помогнуколико су у могућности. Она је укратко са са-радницима преставила програм пружањауслуга на локалном нивоу и могуће области са-радње и услуга. Из аспекта садашњих могућно-сти за сарадњу и реалних потреба,констатовали су да би општини Прибој најзна-чајнија подршка била потребна у реализацијипројекта Регионалне санитарне депоније Ба-њица. На састанку је било речи и о узимањуучешћа општине Прибој у пројекту Унапре-ђења људске сигурности у Југозападној Србији,након чега је координаторка наставила посетуи другим општинама у суседству, уз најаву пру-жања помоћи локалној заједници у Прибоју иу будућности, како кроз другу фазу ЕУ Про-греса, тако и кроз друге облике сарадње.Програм Уједињених нација за развој(УНДП) је иначе глобална развојна мрежаУједињених нација, која ради у 177 земаља итериторија. УНДП пружа техничке савете ипомоћ за одрживи људски развој и подржаваСрбију у приступању Европској унији. УНДП уСрбији послује од 1952. године, и подржаваСрбију у напорима да постигне највиши нивољудског просперитета и достојанства за свесвоје грађане, без обзира на пол, националностили вероисповест.
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Министар  Велимир Илић у посети Прибоју
Општину Прибој почетком марта посетио је
тадашњи министар грађевине и урбанизма,

Велимир Илић.Повод његове посете били су актуелнипланови у вези са реконструкцијом пута Бања- Кокин брод који је у најави, обилазак радовареконструкције РХ центра на Бањи, као и суми-рање недавних улагања Министарства у уре-ђење и побољшање комуналнеинфраструктуре у општини Прибој.У разговору са медијима, Илић се освр-

нуо и на легализацију бесправно изграђенихобјеката, истичући да је у том поступку грађа-нима највећи проблем новац. „Све што треба дасе плати је велико оптерећење, а људи немајумогућности за то, па ћемо им помоћи пре свегаевидентирањем свих објеката потпуно бес-платно“, рекао је Илић. Према његовим речима,многе општине и градови ће се бочно при-кључити на ауто-пут, где год је могуће, како бидобили одличну везу са Коридором 11, што ћедопринети развоју овог краја и бољој повеза-ности општине Прибој са ауто-путем.
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Прибој добио стратегију за решавање
проблема паса и мачака луталица

Решењем председника општине Прибој, про-
теклог месеца формирана је комисија која је

била задужена за припремање локалних закон-
ских аката у вези са решавањем проблема

паса и мачака луталица, на територији оп-
штине Прибој. На челу комисије која је припре-

мила стратегију био је председник
Скупштине општине Прибој, а иста акта ус-

војена су на седници СО одржаној 23. јуна.Осим предлога Стратегије решавањапроблема невласничких паса и мачака на под-ручју општине Прибој, одлучено је да се по-слови обављања комуналне делатности изоохигијене, повере ЈКП "Услуга". Посебном од-луком су дефинисана конкретна овлашћењаЈКП "Услуга", која ће организовати зоохигијен-ску службу, а такође биће овлашћена да вете-ринарске услуге повери некој ветеринарскојустанови, расписивањем тендера.

Оно што се планира у наредном периоду и то упрвој фази је масовно хватање паса и мачака,одвајање здраве популације, стерилисање,чишћење од паразита и чиповање, као и ак-тивна политика удомљавања. Једна од плани-раних мера у циљу што већег популаризовањаудомљавања и потпуне контроле овог про-блема је и идеја градње прихватилишта, којеће бити много исплативија варијанта од азилаи које ће се градити по одређеним правилни-цима. Овај начин решавања проблема невлас-ничких паса и мачака осим што јенајисплативији је и хуман и законски, а план засузбијање и контролисање овог проблемасадржан је у још једном усвојеном локалномакту, Програму контроле и смањења попула-ције напуштених паса и мачака на територијиопштине Прибој.



Одржане 36. Лимске вечери
дечје поезије

Финално вече 36. по реду Лимских вечери дечје
поезије, одржано је у петак 21. марта у вели-
кој сали Дома културе "Пиво Караматијевић".

Ове године, на конкурс је пристигло 598 ра-
дова ученика од V do VIII разреда из 34 града

Србије и Црне Горе. Жири у саставу Тоде Нико-
летић, Наташа Ивановић и Јованка Вукановић
одабрао је шест финалиста који су наступили

на финалној вечери манифестације.Две треће награде припале су ТедориКутлешић из Чајетинe, ученици 7. разреда ОШ"Димитрије Туцовић" и Еми Фејзовић, ученици7. разреда ОШ "Рифат Бурџевић-Тршо" изНовог Пазара. Друго место освојила је Хана Рас-тодер, 8. разред ОШ "Вук Караџић" из Подго-рице, док је прва награда припала ученици 8.разреда ОШ "Десанка Максимовић" из Прибоја,Анђели Лековић. Жири је ове године такође

наградио и најведрију и најмаштовитију песму,па је тако награду за најведрију песму добилаПетра Игњатовић, ученица 6. разреда ОШ "Дра-гомир Марковић" из Крушевца, док је наградаза најмаштовитију песму припала Маши Радо-вановић, ученици 8. разреда ОШ "Народнихерој Саво Илић", из Доброте код Котора.На финалној вечери у традиционалном сег-менту манифестације, као гост песник насту-пила је дечја песникиња Александра Лукић, изКрушевца, добитница награде Вечерњих ново-сти "Гордана Брајовић" и међународног фести-вала "Булка". У музичком делу програманаступила је Сара Хамзагић, учесница мног-робнојних музичких фестивала за децу, а дру-гог дана манифестације финалисти и гости суимали књижевни сусрет у ОШ "Десанка Макси-мовић" у Прибоју.
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Представа за малишане "КАЛАМАНДАРИЈА"
у прибојском Дому културе

Априла месеца, гости Друштва за церебралну
и дечију парализу из Прибоја и њихових дру-

гара било је Аматерско позориште Дома кул-
туре из Пријепоља са дечијом представом
Каламандарија, ауторским пројектом Ли-

лијане Јовановић.На позоришним даскама прибојскогДома културе "Пиво Караматијевић", пред-става за малишане по тексту Јована Јовановића

Змаја, била је хуманитарног карактера, а савприкупљени приход од улазница прослеђен јеДруштву за церебралну и дечију парализу изПрибоја. У складу са тим била је и цена улаз-нице, па су сви заинтересовани могли да из-двоје новац према сопственим могућностима,у износу од 50 до 100 динара. Због великог ин-тересовања, представа се играла у још једномтермину.



Одржана 23. Међурепубличка смотра дечјег
драмског стваралаштва у Прибоју

23. Међурепубличка смотра дечјег драмског
стваралаштва одржана је у Прибоју у органи-
зацији Дома културе „Пиво Караматијевић" из

Прибоја од 03. до 05. јуна 2014. године.У фестивалски програм Организациониодбор уврстио је пет представа:"Прича о принцу јединцу" по текстуБранка Стевановића, у режији Лилијане Ива-новић а у извођењу дечје сцене Дома културеиз Пријепоља;"Марко Краљевић и Муса Кесеџија" Ми-рољуба Недовића Рикија, у режији ПетраМарјановића а у извођењу групе „Трачак зрака"школе у Високој, Народне библиотеке изАриља;"Змај голубијег срца" Тода Николетића,у режији Сафета Мујагића и Салиха Сарачевићаа у извођењу дечје сцене Установе културе изСјенице;"Црвено светло" Данијелa Ћоровићa, урежији Николе Васиљевића а у извођењу дечјесцене Установе „Култура“ из Бајне Баште и"Смешна бајка" по тексту Тода Николетића урежији Ибрахима Ћате Хасанагића, а у изво-ђењу Мале позоришне радионице Дома кул-туре „Пиво Караматијевић" из Прибоја.Све представе је пратио селектор Алек-сандар Саша Волић, позоришни редитељ.После одгледаних представа селектор Смотредонео је следеће одлуке:Наградa за сценски говор припала јеMалој позоришној радионици Дома културе изПрибоја; Награда за најбољу женску епизодну

улогу припала Ерни Јакуповић, из Пријепоља;Награде за најбоље мушке епизодне улоге при-пала су Сaиду Јунузу из Прибоја и Емраху Ћо-совићу из Сјенице; Награда за најбољу женскуулогу припала је Милици Ожеговић из Прибоја;Награда за најбољу мушку улогу припала јеВладу Николићу из Ариља; Награда за најбољумузику припала је Проф. Џему Пуљићу изСјенице; Награда за најбољи костим припала јеЗлати Метовић из Сјенице; Награда за најбољусценографију припала је Лилијани Ивановићиз Пријепоља; Награда за најбољу режију при-пала је Николи Васиљевићу за представу"Црвено светло" из Бајине Баште; Награда заколективну сценску игру припала је Дечјојсцени из Бајнине Баште.III место припало је представи "Прича опринцу јединцу" из Пријепоља у режији Ли-лијане Ивановић;II место припало је представи "Смешна бајка"из Прибоја у режији Ибрахима Ћате Хасана-гића;I место - најбоља представа 23. Међурепуб-личке смотре дечјег драмског стваралаштва је"Црвено светло" из Бајне Баште, у режији Ни-коле Васиљевића.Поред селектора све представе на Смотри пра-тио је и Жири Канцеларије за младе Прибоја,који је после сваке одгледане представе доде-лио награде за најбољу женску и мушку улогуу представи.
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Завичајни музеј Прибој
Рад  Завичајног музеја Прибој реализује се у ок-

виру музејских оделења, збирки и радионица,
кроз редовну делатност и појединачне – спе-
цијализоване пројекте. Редовну делатност
музеја чине свакодневни послови на прику-

пљању, обради, изучавању, чувању и излагању
музеалија.У првих шест месеци 2014. године, у ок-виру археолошког одељења рађено је на об-ради материјала и припреми монографије"Долина Поблаћнице у праисторији". У са-радњи са Заводом за заштиту споменика кул-туре из Краљева обрађиван је материјал заприпрему монографије "Манастир Дренча"аутора Гордане Гаврић. У оквиру етнографскогодељења припрема се монографија "Развојздравства у прибојском крају".У оквиру појединачних пројеката реалзованису следећи програми:

1. Изложба радова ученика Уметничке школеиз Ужица реализована је у месецу фебруару. Из-ложба је рађена поводом 12 година постојањаСредње уметничке школе у Ужицу. Изложенису радови даровитих ученика из области при-мењених уметности и дизајна. Већина ученика

ове школе продужила је свој развој на умет-ничким факултетима и академијама. На из-ложби је приказан избор радова насталихтоком редовне наставе на појединим образов-ним профилима. Депои и кабинети ове школепредстављају праву ризницу радова младих,талентованих ученика.2. У оквиру републичког пројекта „Ноћ музеја“Завичајни музеј Прибој приредио је програм"Пет снова у једној ноћи". 

3. У другој половини месеца јуна удружењеП.А.К.Т., на простору амфитеатра Завичајногмузеја Прибој  реализовало је позоришну пред-ставу „Метаморфозе – прича о Ерисхтону“ поОвидијевом тексту у режији Амре Полимац.Премијерно извођење ове представе посетилоје више од стотину гледалаца.
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Градска библиотека Прибој
Од почетка 2014. године Градска библиотека
Прибој, почела је са набавком нових наслова

трудећи се да испуни очекивања чланова као и
вођење рачуна о стандардима за народне биб-

лиотеке.Фонд је обогаћен за око 1400 књига, одчега је око 80% из откупа Министарства кул-туре, а остале књиге су купљене или поклониграђана и издавачких кућа. Од поклона по-себно се издваја поклон Фондације "Ана иВладе Дивац", који су библиотеци поклонили100 књига за децу од два издавача Лагуна иКреативни центар.
Дан државности Републике СрбијеПоводом Дана државности који се обележава15.02.2014. године, библиотека је направилапано. Такође, у сарадњи са Канцеларијом замладе Прибој, Градска библиотека Прибој јеорганизовала есеј поводом државног празника

Дана државности и том приликом наградиламладе учеснике са по једном књигом.
БонтонУ просторијама библиотеке  18. и 20. марта и19. марта у Омладинском центру, ученици Гим-назије и МЕТШ одржали су предавање и иг-рали скечеве на тему БОНТОН. Том приликомГрадска библиотека Прибој је наградила својенајактивније чланове у 2013. години у три ка-тегорије: школски узраст, Алекса Колашинац,омладина Ивана Радосављевић и у категоријиодрасли Александар Мартиновић.
Наши најмлађи у посети библиотециКрајем априла библиотеку су посетила деца извртића "Невен" и упознала се са радом библио-теке.
Креативне радионице за децуКреативне радионице за децу узраста од 8 до14 година организоване су почетком јула.
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"Ноћ музеја" у ПрибојуУ суботу, 7. јуна од 18 часова до 2 сатапосле поноћи, у организацији Завичајног му-зеја из Прибоја одржана је "Ноћ музеја". Ово-годишња "Ноћ музеја" била је насловљена као"Пет снова у једној ноћи", у којој су посетиоцивидели пет изложби у Завичајном музеју.У изложбеној ноћи, биле су постављенеизложбе, "ТРАГОМ ЈАРМОВАЧКИХ РУДАРА","ИЗ ЛЕГАТА НАДЕЖДЕ НАДЕ ВИТОРОВИЋ","ДАНИ ДАНИЛА ЛАЗОВИЋА", "ВЕК ВУЈИЦЕЈЕВЂЕВИЋА" и "ВАРОШКА МОДА У ПРИБОЈУ".Приликом посете, сваки посетилац добио јепоклон књигу.



"Чаршија" ускоро на даскама
прибојског позоришта

Аматерска позоришна сцена при Дому кул-
туре "Пиво Караматијевић" у Прибоју, ових

дана ради на позоришном пројекту Чаршија,
драми Душана Јанковића, са којом ће редитељ

Милорад Микица Дамјановић покушати да
аматерску позоришну сцену из Прибоја врати
на агенду аматерских позоришта у земљи и

региону.Пројекат "Чаршија", око кога су се оку-пили реномирани аматерски глумци Прибоја,комад је који је Душан Јанковић поклонио при-

бојском позоришту и ово ће бити његова пра-изведба. Комад је инспирисан истинитим до-гађајем из једне чаршије, а посвећен јеИбрахиму Ћати Хасанагићу, који ове годинеслави 40 година бављења позориштем. У пред-стави играју најбољи прибојски аматери, Иб-рахим Ћата Хасанагић, Зејна Алић, СашаБјелић, Мирко Тошић, Хасан Чичић, МилицаОжеговић и Драгана Видаковић која ће насцену стати након 20 година, што је још једанкуриозитет. Премијера представе заказана језа септембар.

24

Дом културе Прибој
У протеклих шест месеци, Дом културе бри-
нуо се да прибојска публика добије квалите-

тан и занимљив културни садржај.Приказани су филмови у 3Д - Залеђенокраљевство, Ћурке на слободи, Звончица ивила гусарка, 300 Успон царства, Рио 2, Ноје,Кућа великог мађионичара, Спајдермен 2, каои најновија остварења домаће кинематогра-фије, Кад љубав закасни, Монтевидео 2, Атом-ски с десна.Одржане су:- 36. Лимске вечери дечје поезије 21. - 22. март- 44. Општинска смотра рецитатора 23. марта- 23. Међурепубличка смотра дечјег драмскогстваралаштва од 3. до 5. маја- Представа "Магнети"- Стенд ап комедија "С ногу" у извођењу ПеђеБојовића- Концерт КУД "Дабар" са гостима КУД "Весна"

из Мојковца- 8. Међународна путујућа изложба "ФорматМали" Србија 2014, коју су чинила 53 рада од53 аутора различитих техника сликарско гра-фичке секције УКУПУ-ДС-а и УЛУСА из Србије,као и из Хрватске и северне Ирске.



Општински пројекат
"Ми бринемо о старима"

Са реализацијом пројекта „Ми бринемо о ста-
рима“, кренуло се 3. фебруара ове године.

Пројекат финансира Европска унија путем
гранта, кроз програм EU EXCHANGE  4, а спро-

води га Делегација ЕУ у Србији у сарадњи са
Сталном конференцијом градова и општина

Србије (СКГО).Носилац пројекта је општина Прибој, апартнери на пројекту су општина Пријепоље,Центар за социјални рад из Прибоја,Пријепоља и Нове Вароши. Укупна вредностпројекта износи 197.983 евра. Уговор о дона-цији је потписан 29. јануара у Београду.При аплицирању по овом конкурсу, Кан-целарија за ЛЕР општине Прибој водила се пресвега демографском ситуацијом у Србији, а на-рочито у нашем крају, имајући у виду старењестановништва, пражњење села, односно свевећи број старачких самачких домаћинстава ито нарочито у удаљеним сеоским подручјима.Пројектом је предвиђен низ резултата који битребало да доведу до испуњења његових ос-новних циљева - допринос унапређењу со-цијалног статуса старих у општинама Прибој,Пријепоље и Нова Варош и унапређење квали-тета и доступности услуга ванинституцио-налне социјалне заштите за стара, оболела иинвалидна лица у 3 општине.Креирање базе потенцијалних корис-ника, унапређење људских, финансијских итехничких капацитета пружалаца услуга, про-ширење стандардног пакета услуга помоћи укући, увођење ванстандардног пакета услугепомоћи у кући (здравствена заштита) и со-

цијализација старих биће постигнути реализа-цијом низа активности.Набавком 3 лаптоп рачунара омогућеноје креирање свеобухватне базе потенцијалнихкорисника. Сви наши суграђани који су желелида се пријаве за услугу помоћи у кући позванису јавним путем да се за исту обрате центримаза социјални рад. На тај начин, стекла се могућ-ност да потребе наших старих суграђана будусагледане у сваком тренутку, како би им билапружена правовремена и адекватна помоћ.На исти начин позвана су да се пријаве и свалица која су била заинтересована за вршење теуслуге, а испуњавала су услове постављенеконкурсом. Укупно 40 геронтодомаћица у триопштине добило је прилику да прође акреди-товани програм обуке за пружање услуга по-моћи у кући. Обука је одржана од 22. до 26. маја,након чега су добиле акредитацију која имомогућава да те услуге пружају и након за-вршетка пројекта. Геронтодомаћице су са пру-жањем услуга на терену почеле 1. јуна и остаћеангажоване наредних осам месеци, док ће реа-лизација пројекта трајати годину дана.
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Снимљена први пут Ледена пећина
У четвртак 17. јула, у организацији Тури-

стичке организације Прибој, на Крњачи је бо-
равила екипа РТС-а која је том приликом први

пут снимила чувену Ледену пећину.Захваљујући доброј организацији ТОП-а, уз помоћ планинарског друштва "Каменагора" и чувеног алпинисте Илије Андрејића иудружења грађана "Примус Прибој",уснимљена је први пут Ледена пећина али икањон Сућеске. Ови природни феномени и рет-

кости до сада нису забележени камером, апрви пут на малим екранима имали су промо-цију у недељном Дневнику РТС-а. Такође, одснимљеног материјала биће направљена јед-ночасновна емисија, која ће бити емитована уавгусту месецу. Ово је била једна у низу акцијаТуристичке организације Прибој, која се у по-следње време бави активном промоцијомКрњаче и њених туристичких потенцијала, фе-номена и реткости које поседује, широј јавно-сти у Србији поредством националних медија.
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Канцеларија за локални економски развој -
Подршка развоју предузетништва

Канцеларија за локални економски развој, у ок-
виру својих надлежности и послова које

обавља у циљу развијања локалног економског
развоја, у првој половини ове године вршила је
услуге консалтинга, мониторинга за сва за-

интресована предузећа и предузетнике са те-
риторије општине Прибој.У истом периоду преко нишке невла-дине организације Енека, а уз помоћ Канцела-рије за локални економски развој, тринаестнаших суграђана ушло је у ужи избор за купо-вину опреме и започињање сопственог биз-ниса. Уз помоћ програма УСАИД намењеног заподршку предузетништву у јужној и југозапад-ној Србији, 19 кандидата који су конкурисализа куповину опреме у вредности до 5.500 еура,успешно пролази програм обуке за почетникеу бизнису а коначни резултати у вези добијањаопреме очекују се у септембру. У сарадњи са Ре-

гионалном развојном агенцијом Златибор, ор-ганизоване су две обуке у групи по 15 канди-дата за почетнике у бизнису, за израду бизнисплана по методологији Националне агенцијеза регионални развој.Канцеларија редовно пружа услуге саве-товања, техничку помоћ при изради бизниспланова, организује обуке и обавештава јав-ност о истима, а сва заинтересована лица могусе увек пријавити на 033 24 55 044.



Традиоционални годишњи пријем и додела
награда најбољим ученицима и

добитницима награда
У свечаној сали прибојске Гимназије, 19. јуна

ове године одржан је сада већ традиоцио-
нални пријем и додела награда ученицима ос-

новних и средњих школа који су остварили
најбоље резултате у школској 2013/2014 го-
дини као и ученицима који су добитници на-

града на окружним и републичким
такмичењима.Локална самоуправа је увек стимули-сала и подржавала најбоље ученике, који нисусамо најбољи у Прибоју, већ и у округу идржави. Ове године, за награде најбољима из-двојена су средства из буџета општине Прибој,

а осим за најбоље ученике симболичне наградедобили су и њихови ментори. Пријему је при-суствовао председник општине Прибој, ЛазарРвовић и чланица Већа задужена за образо-вање и цивилни сектор, Мула Зилџевић, а свеученике и присутне поздравио је директорГимназије, Драган Поповић који се захвалиолокалној самоуправи на подршци, а уједно по-звао свршене основце да се не премишљају иупишу из много разлога Гимназију. Награденајбољима уручили су председник ОпштинеЛазар Рвовић и чланица Већа, Мула Зилџевић. 
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Помоћ материјално угроженим студентима
и награде за најбоље

За школску 2013/2014 годину, општина Прибој
определила је новац за десет стипендија, за

најталентованије студенте.Планирано је да се ова стипендија доде-љује без обавезе враћања, исплаћује у 10 једна-ких месечних рата, и то у месечном износу од12.000,00 РСД. Право на ову стипендију, ове го-дине остварило је троје студената, а изменомОдлуке у договору са студентима, обухватистих ће у наредном позиву бити већи и сту-денти ће имати више времена за пријаву на

конкурс, као и могућност да се определе из-међу општинске и републичке стипендије.Такође, Општинско веће општине Прибој наседници одржаној дана 28.01.2014. године ут-врдило је Коначну ранг листу студената којимаје додељена помоћ из буџета општине Прибојза 2013/14. школску годину. Право на помоћостварило је 100 студената, док се  помоћпружа у износу од по 6.000,00 РСД месечно, упериоду од седам месеци, а за ове намене оп-штина Прибој издвојила је  4.000.000,00 РСД избуџета.



Весник новог Прибоја: Милош Раовић
Милош Раовић је најбољи прибојски атлети-
чар, узданица српске атлетике и спортиста
који је успео оно што многи у његовим годи-

нама нису. Репрезентативац Србије недавно је
постигао велики успех тријумфујући у трци

на 400 метара на митингу Меморијал Јозефа
Одложила у Прагу. Раовић је финалну трку
истрчао у времену новог личног рекорда -

46,24 секунди, а иза њега кроз циљ су прошли
Британци Џерид Дан (46,41) и Ричард Бак

(46,38). Нешто слично догодило се и у Будим-
пешти када је тријумфовао испред још једног

нашег аса, Емира Бекрића.

Какав је осећај постати бољи од најбољих?- Свакако да је леп осећај победити некога коти је до јуче био узор. Трудим се да ме тај успехне понесе и да ми буде подстрек за даљи рад.
Сигурно је да је за бављење спортом по-
требна велика снага и воља. Како су изгле-
дали почеци бављења атлетиком, зашто
баш атлетика а не неки други спорт?- Атлетиком сам се почео бавити релативномлад, у једанаестој години. Почетак као исваки други, занимљив, срећеш се и радиш санеким новим стварима. А разлог што баш ат-летика је тај што се и мој отац некада успешнобавио тим спортом, и на његов предлог сампочео да тренирам. 
Најуспешнији прибојски атлетичар, иако
услови у којима си радио нису били баш
најбољи. Шта се може учинити да се атле-
тика не само у Прибоју, већ генерално у
Србији, уздигне на пиједестал који јој при-
пада, као краљици спортова?

- Да би атлетика дошла на место где треба дабуде, основно што треба урадити је направитиинфраструктуру која је основа за развој атле-тике, а из те масовности уз добар стучни радизаћи ће и квалитет. Друга ствар, исто битна јенеопходност атлетске дворане, за рад врхун-ских атлетичара у зимском периоду. 
Конкуренција увек постоји, како у атлетици
имати континуитет и одржати позицију?- Само добрим радом, великим одрицањем ивером у себе можете имати континуитет и одр-жати позицију.
Освојио си много медаља, можеш ли да из-
двојиш најдраже?- Свака медаља има своју драж, а издвојио бихмедаљу када сам постао сениорски првакдржаве и уједно оборио рекорд Србије за млађејуниоре стар више од 30 година.
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Живот професионалног спортисте не чини
само слава, већ много одрицања и много
рада? Чега ти је било најтеже да се одрек-
неш или ускратиш себи?- Ако желите успех, доста ствари морате да сеодрекнете, почев од исхране а онда као и сва-ком младом човеку најтеже је одрећи се изла-зака и дружења.
Да ли си имао ветар у леђа, у смислу несе-
бичне подршке и разумевања свега онога
што је потребно једном спортисти? Ко је
први, на време увидео да у теби чучи тале-
нат?- Уз подршку руководства клуба, мој ветар улеђа је била моја породица, која је веровала умене и увек ме бодрила. Таленат су открилитренери који су радили у клубу.

Какви су планови за будућност, шта је тре-
нутно актуелно? - Планирам даље да наставим да радим одго-ворно и професионално и да покушам оборитидржавни рекорд који износи 45,30 и тиме ис-пуним норму за Олимпијске игре, јер мислимда су Олимпијске игре сан сваког спортисте.Оно што је тренутно актуелно, то је Европскопрвенство које се одржава у Цириху где ћу сеиако са само 20 година, такмичити са најбо-љим четристометрашима Европе. Биће то ве-лико искуство на путу ка мом циљу.
За крај, зашто да се дечаци и девојке баве
атлетиком? - Атлетиком се треба бавити из разлога што јето базични спорт, основа за друге спортове, ауједно тренирате карактер, вољу, жељу и ви-тештво.

С.М.
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Стимулација за најбоље - Милош Раовић на
пријему код председника Општине

Најбољи прибојски атлетичар и једна од
највећих младих узданица српске атлетике,

Милош Раовић, након низа сјајних резултата
имао је пријем код председника општине При-

бој, Лазара Рвовића.На једном у низу пријема које је пред-седник Општине организовао у част младихприбојских спортиста, председник ОпштинеЛазар Рвовић и први човек Спортског савезаопштине Прибој, Миломир Филиповић, суми-

рали су са младим Раовићем његове доса-дашње успехе и разговарали о плановима запредстојећа такмичења. Имајући у виду да је општина Прибојувек стимулисала најбоље и улагала у спорт,председник Лазар Рвовић је уручио поклон ло-калне самоуправе Милошу Раовићу, у симбо-личном износу од 30.000 динара, симболичноверујући у то да је он први весник новог ибољег Прибоја, какав ће постати у скоријој бу-дућности.



Почели са радом базени Спортског центра
У недељу, 22. јуна званично је почела сезона на
градским базенима Спортског центра у При-
боју, када су базени имали и прве посетиоце.Радно време базена до краја сезоне биће од 10до 19 часова. Овогодишња купалишна сезонапочела је као и прошле године, 22. јуна, а раз-лог за мало кашњење и ове године је нештонижа температуре воде.

Ценовник:Дневна карта: 120 динМесечна: 2000 динСезонска: 4000 динИзнајмљивање лежаљке: 150 динИзнајмљивање сунцобрана: 100 дин

Спроведене активности у првој по-
ловини 2014. године• Током целе године, па и у овом полугођу СЦПрибој има редовне активности на одржавањуобјеката и спортских терена, и то главног фуд-балског терена, помоћног терена и терена савештачком подлогом.• Током априла организован хуманитарни тур-нир у малом фудбалу- Учествовало 13 екипа- Укупно прикупљени износ од 68.250,00 ди-нара је уплаћен на рачуне удружења деце са по-себним потребама• Извршена је замена бусена испред головаглавног фудбалског терена на површини 150m²• Спроведене припремне радње на базену:чишћење простора, фарбање базена, провера ипоправка електроинсталација, као и додатнанабавка потребних реквизита за несметан по-четак летње сезоне.
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Мобилни планетаријум у
ПрибојуГимназија Прибој и Центар за промоцију науке, а подпокровитељством општине Прибој, протекле године од 16. до20. децембра организовали су својеврстан чулни и образовнидоживљај, мобилни планетаријум. Планетаријум је био постављен у спортској сали Гим-назије, а сваког дана било је по пет промоција од по 40 минута,у временском интервалу од 10 до 14 часова. Планетаријум јесферни биоскоп који пројектује слике звезданог неба и не-бројених спектакуларних објеката које можемо посматрати унашем универзуму, стварајући тако незамењиво образовно ис-куство. Свих пет дана, колико је планетаријум био постављену спортској сали Гимназије, улаз је био бесплатан.

Општина Прибој12. јануар 108, Прибојтелефон: 033/2452-341www.priboj.rsПИБ: 101207254матични број: 07158289рачун буџета општине: 840-59640-76Председник општине Прибој
Лазар Рвовићpredsednik@priboj.rs033/2445-648, 033/2445-698Заменик председника општине

Милован Стојкановићzamenikpredsednika@priboj.rs033/2445-648Председник Скупштине општине Прибој
Саша Василићpredsednik.so@priboj.rsНачелник општинске Управе
Миомир Чавићnacelnik@priboj.rs033/2445-442Помоћник председника општинеза локални економски развој

Крсто Јањушевић

Одељење за урбанизам, грађевинарство,
комунално-стамбене и имовинско

правне пословетел: 033/452-341 локал 126
Одељење за друштвене делатности, фи-

нансије 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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Светосавске награде за
најбоље ученике основних и

средњих школа у ПрибојуПоводом Савиндана, школске славе свих школскихустанова у Србији и празника који је посвећен првом српскомпросветитељу и утемељивачу школства у Србији, општинаПрибој  је наградила најбоље ученике свих основних и сред-њих школа, по разредима и оствареним резултатима до полу-гођа. Награде су добили најбољи ученици са полугођа првог,другог, трећег и четвртог разреда две средње школе у Прибоју,као и ученици шест основних школа који су на полугодиштуостварили најбоље резултате у својим генерацијама. ОпштинаПрибој је за сваку школу издвојила по 20.000 динара, што је уукупном износу 160.000 динара издвојених за награде, за свешколе на територији општине Прибој.
Општина Прибој помаже

изградњу сеоских водоводаОсим добре путне инфраструктуре, један од видова ула-гања у село и помоћи свима који су остали у њему а и онимакоји планирају да се врате, јесте ревитализација и изградњасеоских водовода. Тим поводом одлучено је да се део сред-става намењених подстицају пољопривреде издвоји за реша-вање овог проблема. Тако је решењем председника Општине,формирана комисија која ће се бавити решавањем захтева запомоћ у изградњи сеоских водовода. За ову намену издвојеноје око 1.330.000,00 динара, што обухвата око 100 сеоских до-маћинстава. Помоћ се неће делити у новцу, већ искључиво уматеријалу, и то на основу појединачних захтева који ће битипрослеђивани комисији.




