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Одржан Мали сајам спорта

Поред још четири града у Србији, у Прибоју је 29. октобра одржан
Мали сајам спорта као увертира за осму по реду републичку манифестацију Сајам спорта 2019 који се одржаo у Београду од 22. до
24. новембра.
Ово је пети Мали сајам спорта, а други који се одржава у Прибоју и представља симбиозу свих спортских и рекереативних активности не само младих нашег града.

Дан отворених врата у МЕТШ

Зграда средње Машинско - електротехничке школе у Прибоју потпуно је реновирана заједно са О.Ш. "Десанка Максимовић". Реконструкција је трајала нешто преко годину дана, а коштала је 541,5
милиона динара, док је средства обезбедила Влада Србије преко
своје Канцеларије за управљање јавним улагањима.
Свечано отварање реновиране МЕТШ обављено је 6. новемрба у присуству представника Владе Србије и Општине Прибој, а настава у новој - старој школи, за 418 ученика, распоређених у 15
одељења и три подручја рада, почела је у понедељак, 18. новембра,
и то у првој смени.
Да би сви знатижељни грађани и родитељи, као и заинтересовани ученици из других школа, могли да виде како изгледа реновирана школа и изнутра, у МЕТШ су у петак 15. новембра
прогласили Дан отворених врата.
Интересовање је заиста било велико. Од предшколаца, родитеља, знатижељних грађана, до ученика свих основних школа у
граду, међу којима су свакако и будући ученици МЕТШ. Сви су они
били задивљени како сада изгледа ова школа, али и новим намештајем, и опремљеним кабинетима.
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Запослен 500. радник у Слободној зони Прибој

У Слободној зони Прибој запослен је 500. радник, од
почетка рада ове привредне зоне, пре непуне четири године.
Потписивању уговора 17.октобра у турској
компанији "Флекс академи", присуствовали су саветници председника Србије Александра Вучића за
инострана улагања, Јeрг Хескенс и Марко Пећанац,
који су дали свој немерљив допринос довођењу инвеститора у Слободну зону Прибој, председник општине Прибој Лазар Рвовић и народни посланик из
Прибоја Крсто Јањушевић, као и представници
свих компанија које раде у Слободној зони Прибој.
"Слободна зона Прибој је 13. у Србији, али
се посрећила нашем граду, сви расположиви капацитети су готово попуњени, иако је једна од
најмлађих, тренутно је најбрже растућа у Србији.",
рекао је, отварајући овај скуп, народни посланик из
Прибоја, Крсто Јањушевић и додао да је и овај чин
запослења 500. радника, најбољи показатељ да је
идеја била добра, да је добро разрађена, и да су ре-

зултати на задовољство свих ту конкретни и реални.
Председник општине Прибој истакао је да
је доласком инвеститора и отварањем Слободне
зоне, приход Општине увећан за 100 милиона динара на годишњем нивоу.
"Задовољство је данас присуствовати овом
чину, када са 500-тим радником, и реално и симболично, омогућујемо дугорочнију егзистенцију и за
500-ту породицу у нашој општини. Смањујемо и
број незапослених, а иако још има близу 5.000 званично незапослених лица, већ се јавља проблем са
радном, поготову стручном односно квалификованом, радном снагом.", рекао је Рвовић.
Слобода зона Прибој формирана је пре непуне четири године, простире се на непуних 27 хектара површине, у њој тренутно функционише 8
домаћих и страних компанија, које послују по повољнијим условима односно лакше увозе сировине
и извозе готове производе.

Посао ФАП-у вредан 220 милиoна динара

Прибој и ФАП у уторак, 15.октобра, посетио је министар одбране у Влади Србије Александар Вулин
са сарадницима. Министар Вулин поново је, у
кратком року, посетио Фабрику аутомобила Прибој, где је потписан нови уговор о репарацији и унапређењу борбених оклопних возила Војске Србије
вредан 220 милиона динара.
Овај посао је нови технолошки искорак прибојског ФАП-а, посао је врло сложен и одговоран и
потврђује поверење Војске Србије у ФАП, његово
руководство, инжењере и раднике.
Министар одбране Александар Вулин, том
приликом је рекао да је ФАП итекако битан за наменску индустрију наше земље, али и за државу
Србију, а улагање у ФАП, а тиме и Прибој, рукводоство Србије показује свој курс економског опоравка
и развоја наше земље. На примеру ФАП-а најбоље
се показује курс државе да се купује домаће и улаже
у сопствену индустрију, у домаће фирме, које, уз

овакве уговоре и послове, крупним корацима грабе
напред - закључује министар одбране Србије, Александар Вулин.
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Поново ради РХ Центар на Бањи

После пуних шест година Центар за рехабилитацију и продужену негу у Прибојској Бањи почео је
опет са радом. Након реконструкције и потпуне
адаптације зграде РХ центра, након враћања имовине СПЦ односно Милешевској епархији, Пето одељење Болнице Прибој поново је у функцији на
другом спрату некадашњег хотела на Бањи.
Средства за потпуно опремање овог спрата
обезбеђена су из Буџета општине Прибој. Иначе,
локална самоуправа је добрим делом помагала рад
овог Одељења, у протеклих шест година, док су
били подстанари у хотелу Лим, Школском диспанзеру односно прибојској Општој болници.
Услови за боравак пацијената и рад лекара
и другог медицинског особља су сада на високом
нивоу. Смештај је хотелски, са новим намештајем,
свака соба има купатило и телевизор, промењна је
и столарија, а у потпуности је адаптиран и ентеријер и фасада.
Центар за рехабилитацију и продужену негу
у Прибојској Бањи, као и раније, располаже са 25

кревета за пацијенте, колико иначе и признаје
Фонд здравственог осигурања.
У РХ Центру на Бањи тренутно раде 4 лекара, 7 медицинских сестара, 15 фузиотерапеута и
3 помоћна радника. Амбулантни рад лекара и
услуге рехабилитације, као и до сада организовани
су у две смене, радним данима од 8 до 20 сати.
Простор за рад Центра за рехабилитацију и
продужену негу, односно други спрат Хотела на
Бањи, Општој болници Прибој однисно Здраственом центру Ужице, Милешевска епархија СПЦ издала је на 10 година, без накнаде.
Радови на даљем опремању зграде Хотела
на Бањи биће настављени, а у догледно време очекује се и пуштање у рад и економских садржаја овог
објекта, као и соба и апартмана на трећем спрату у
комерцијалне сврхе.
Поновни рад РХ центра на Бањи пуно значи
за комплетнију туристичку понуду Прибојске
Бање, као окоснице развоја турузма у општини
Прибој.

Потписан уговор за изградњу градске топлане на биомасу

Председник општине Прибој Лазар Рвовић је у четвртак 26. септембра у Београду са инистарством
енергетике Владе Србије и немачком Развојном
банком КфВ, потписао трилатерални уговор о
комплетној реконструкцији грејања на
даљински систем у Прибоју.
У питању је изградња градске
топлане на биомасу што ће са општином Мали Зворник бити први случај у
Србији да се досадашња фосилна горива, мазут и угаљ, у потпуности замене
биомасом.
Пројекат подразумева и комплетну реконструкцију топловода у
Прибоју и изградњу нових подстаница.
Уговор је вредан 6 милиона евра, од
чега 16,5 одсто финансирају немачка и

швајцарска влада, док је остатак дугорочни кредит
код немачке Развојне банке КфВ уз миннималну каматну стопу од 1,1 одсто и грејс периодом од две
године.
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Стручњаци Саобраћајног института ЦИП обишли
клизиште Глишина вода

Активности на трајном санирању клизишта Глишина вода се настављају. Након разговора и састанака крајем новембра у Сектору за ванредне
ситуације МУП-а Србије и Стручно оперативног
тима за клизишта Србије, у петак 6. децембра,
клизиште Глишина вода поново је обишла делегација стручњака из Београда, коју су чинили – дипл.
инж. Милутин Игњатовић, генерални директор
Саобраћајног института ЦИП из Београда, др
Драгутин Јевремовић професор са Рударско – геолошког факултета и др Селимир Леловић и професор са Грађевинског факултета у Београду.
Они су најпре у пратњи директора ЈП за уређење грађевинsког земљишта и развој Прибој
Здравка Пешута, обишли критична места клизишта Глишина вода, а потом су наставили разговоре са руководством општине Прибој,
председником општине Лазаром Рвовићем и председником СО Прибој Борисом Мрдовићем, који су и
учествовали у претходним разговорима крајем новембра у Београду.
Претходно је договорена израда Пројектног

задатка, на основу чега ће општина Прибој, и расписати тендер за израду Пројекта, који ће финасирати Канцеларија за управљање јавним улагањима
Владе Србије, а након закључка са седнице Републичког штаба за ванредне ситуцаије, Влада ће обезбедити потребна средства за санирање овог
клизишта.
Директор ЦИП-а Милутин Игњатовић рекао
је да је клизиште Глишина вода тренутно највећи
проблем ове врсте у земљи, па зато подразумева и
опсежне и квалитетне припреме односно геолошка
испитивања, да би се могло понудити и квалитетно
и трајно решење.
Испитивања ће уследити ускоро, чим то
временске прилике дозволе, а трајно решење подразумева и уређење корита реке Лим и обезбеђење
железничке пруге и магистралног пута, али пре
свега заштиту Прибојаца и њихове имовине, као и
свих учесника у саобраћају на овом делу и пруге и
пута - закључио је генерални директор Саобраћајног института ЦИП из Београда Милутин Игњатовић.
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Отворена топлана на биомасу за школе у
Новом Прибоју

У Прибоју је 22. октобра на свечан начин пуштена
у рад топлана на биомасу снаге 1,8 MW, која ће
грејати просторије две основне школе - ОШ "Десанака Максимовић" и ОШ "Вук Караџић" и две
средње школе - Гимназију Прибој и Машинско електротехничку школу, затим Дечји диспанзер и
Амбуланту за одрасле Дома здравља у Новом Прибоју.

Вредност топлане, која ће као енергент користити дрвену сечку је 126 милиона динара, ову
инвестицију финасирала је Влада Србије преко
своје Канцеларије за управљање јавним улагањима.

Завршена замена водоводне и хидрантске мреже
у Слободној зони Прибој

У Слободној зони Прибој, у петак 1. новембра, како
је и било и предвиђено динамиком радова, завршена је реализација пројекта "Реконструкција
постојеће и изградња нове водоводне и хидрантске мреже у Слободној зони Прибој". Пројекат је
вредан 349.668 евра, а финасирала га је Европска
унија преко програма ЕУПРО, док је Општина Прибој учествовала са 20% средстава.

Пројекат је подразумевао изградњу потпуно нове водоводне и хидрантске мреже различитих профила, која је постављена у ископане
канале дужине од преко 3.500 метара, по једној
мрежи. Поред постојеће мреже, урађено је и преко
500 метара додатне водоводне и хидрантске
мреже, за будуће инвеститоре на гринфилд локацији у Слободној зони Прибој.
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Почело уређење фасада зграда у Прибоју

У новембру месецу започело се са реализацијом
пројекта сређивања фасада шест стамбених јединица у пет зграда у Старом Прибоју.
Пројект спроводи Савет Европе у сарадњи
са пројектним партнерима - Министарством
државне управе и локалне самоуправе и Сталном
конференцијом градова и општина.
У питању су зграде у Пролетерској улици
број 1 (преко пута железничке станице), и број 2
(зграда преко пута Завичајног музеја), и три зграде
у улици 12. јануара, број 92 (на Бријегу преко пута
Хотела Прибој), затим зграда са две стамбене једи-

нице преко пута солитера са бројеима 31 и 35 (у
којима су пекара и апотека), и зграда са бројем 65
у истој улици (преко пута објекта Вртића у овом
делу града).
Заједничко сређивање фасада у ужем језгру
града требало би да се настави и следеће године по
истом принципу зависно од висине планираних
средстава у општинском буџету и спремности станара да, пре свега, финансијски прате ову акцију, а
план је да се са овом праксом у Прибоју настави и
наредних година.

Са почетком нове грејне сезоне у општини Прибој
пуштен je у рад котао на пелет, у ОШ "Никола
Тесла", па је тако и ова васпитно - образовна
установа, као и свих пет градских школа, досадашње фосилне енегенте, угаљ и дрва, заменила савременим енергентом - биомасом.

нули су у најстаријој школи у општини Прибој, али
и у овом крају. Свих 65 ученика са својим учитељима и наставницима, захваљујући разумевању локалне самоуправе, сада има континуирано грејање
и на адекватан начин загрејане учионице.

Пуштен у рад котао на пелет у О.Ш. "Никола Тесла"
у Прибојској бањи

Уградњом новог и савременог котла одах-

Општина је за ову инвестицију издвојила
око 4 милиона динара.
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Укроћен Рабреновачки поток

У општини Прибој успешно је реализован пројекат
“Уређење водотокова другог реда”, чиме су у потпуности уређени Рабреновачки и поток Речица,
као и значајан број мањих потока бујичара, а који
се уливају у реку Лим.
Изграђене бране односно уставе на Рабреновачком потоку у МЗ Рача обишло је и руководоство општине Прибој и изразило задовољство
успешно завршеним послом, али назначило и друге
инвестиције које следе у овој месној заједници.
Реализација пројекта “Уређење водотокова
другог реда” коштала је 100 милиона динара без

ПДВ-а, а средства је обезбедила Влада Србије преко
своје Канцеларије за управљање јавним улагањима.
Изградњом друге уставе на Рабреновачком
потоку у потпуности су завршени у овој години
планирани радови на уређењу водотокова другог
реда, приведена је крају и изградња обалоутврде
на левој обали Лима на Бањском чамцу, a прочишћавање мањих потока, пропуста и канала одрађено
је још током лета. Тренутно се ради на припремању
документације за сличне пројекте у наредној години.

Нова паркинг места у Прибоју

Крајем месеца новембра, Прибој је добио нова уређена паркинг места и то на три локације у новом
делу града.се уливају у реку Лим.
На углу МЕТШ и ОШ „Десанка Максимовић“
приликом партерног уређења ове две школе, на
крају улице Вука Караџића, наспрам висећег моста
преко Лима, на савремен начин, са бехатон плочама
уређено је 6 паркинг места, а по истом пројекту на
иницијативу локалне самоуправе уређена су и паркинг места, поред комплекса школских терена у
Лимској улици, преко пута кафе бар "Џин", од ОШ
„Десанка Максимовић“ па све до Школског диспанзера и Диспанзера за одрасле.
Овде је уређено 16 нових паркинг места што говори да је кроз партерно уређење две поменуте
школе уређено укупно 21 паркинг место које је, на
иницијативу Општине Прибој, финасирала Влада
Србије преко Канцеларије за управљање јавним
улагањима.
Нова паркинг места урађена су и на вероватно тренутно најфрекфентнијој улици у граду, на
Тргу ФАП-а, поред зграде бивше Прибојске Банке
према Лимској улици. Овај паркинг, трговина ЕС
комерц, као друштвено одговорна компанија уредила је својим средствима и то око 10-ак паркинг

места која користе и потрошачи ове трговине, али
и несметано сви остали грађани.
Имајући у виду раније направљена паркинг
места и ова нова, Прибој је за нешто више од годину дана добио 100 нових паркинг места, а исто
толико их је у плану и за наредну годину у оба дела
града, и у старом и у новом Прибоју.
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Асфалт у Газдићима - МЗ Рача

У засеок Газдићи, изнад пруге и Слободне зоне, стигао асфалт у дужини од једног километра.

Нова деоница асфалтног пута за Газдиће је
у дужини од једног километра, ширина је 3 метра,

а дебљина 6 центиметара. За 3000 квадрата утрошено је 430 тона асфлатне масе, за шта је са припременим радовима и насипањем из општинског
буџета издвојено око 4 милиона динара.

Завршени радови на поправци ОШ "Вук Караџић"

Ових дана успешно су завршени радови на поправци олука, стрехе и дела фасаде на згради ОШ
"Вук Караџић". У питању је зграда тзв. старе
школе која је грађена пре више од 60 година, а због
дотрајалих и оштећених олука дошло је до обрушавања и дела бетонске стрехе, отпадали су и делови фасаде, па је безбедност ученика била
доведена у питање.
Радове је у року од месец дана извела прибојска фирма "Метаљака", што није ометало на одвијање наставе у школи, а била је осигурана и
потпуна безбедност свих 370 ученика, колико у
овој школској години броји ОШ „Вук Караџић“.
Средства у вредности од 1,5 милиона динара без
ПДВ-а обезбеђена су у буџету општине Прибој.

На овај начин дугорочно је решен проблем
олука, а тиме и бетонске стрехе, делом и фасаде
школе, коју су иначе својим добровољним радом,
али и уметничким стваралштвом употпунили ученици и наставнци ове школе.

Посета Председника општине Прибој МЗ Калафати

У оквиру своје редовне посетe грађанима наше општине, на крају једне и презентовања планова за
нову календарску годину, председник општине
Прибој Лазар Рвовић и директор ЈП за уређење грађевинског земљишта и развој Прибоја, Здравко
Пешут, у понедељак 9.децембра, посетили су МЗ
Калафати где су разговарали са грађанима ове
прибојске месне заједнице око неопходних инфраструктурних активности у овој месној заједници.
Састанак са око 30ак представника ово
села, који су били заинтересовани за разговор са
представницима локалне самоуправе, био је плодоносан. После овог састанка мештани Калафата
очекују и нове асфалтне путеве, уређена игралишта, фасаду школе, јавну расвету и мање дивљих
депонија.
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Пут за село Грабовицу

У оквиру обиласка месних заједница, председник
општине Прибој Лазар Рвовић са сарадницима, наставио је посету прибојским месним заједницима
и селима наше општине, где је овај пут разговарао
са житељима Грабовице и Равне ливаде, у МЗ Нови
Прибој, о уговореним активностима за ово подручје, али и даљим плановима, а жеље мештана
своде се само на једно – пут, добар пут, или још
боље – асфалтни пут.

Село Грабовица је свега 5-6 километара од
центра Прибоја, а у истом има 50 домаћинстава,
који се осим гајењем малине, баве и узгајањем других пољопривредних култура као и сточарством.
Ове године у плану је 510 метара асфалта ка овом
селу, као и 800 метара асфалтне подлоге, како би се
на путу за Грабовцу, бар до гробља, савладали
највећи успони и омогућио свакодневни саоабраћај
на овом подручју, и зими и лети.

Спремне зимске службе у Прибоју

Зимске службе у општини Прибој спремно дочекују
зимску сезону - закључак је са седнице Штаба за
ванредне ситуације општине Прибој који је заседао у четвртак, 5. децембра, а председавао је
Командант Штаба Лазар Рвовић, председник општине Прибој.
Зимско одржавање пет општинских категорисаних путева у периоду од 1. децембра 2019. до
31. марта 2020. године локална самоуправа поверила је ЈП за одржавање грађевинског земљишта и
развој Прибој које је, по спроведеном тендеру, склопило уговоре са подизвођачима, прибојским фирмама, и то:
- Путни правац Сјеверин – Стрмац у дужини од 19
километара
одржаваће
фирма
„Аутопревозник
Спајић Ратко“
- Путни правац Саставци –
Крајчиновићи – Кукуровићи у
дужини од 19,5 километара,
као и
- Путни правац Увац – Мановића Поље – Рача у дужини од
5 километара - одржаваће
прибојска фирма „Мићокоп“
- Путни правац Брана – Калафати – Мажићи у дужини од
5,5 километара и крак Препран – школа у Мажићима у

дужини од 2 километра, као и
- Путни правац Врбова – Прибојска Голеша у дужини од 6 километара током зимског периода одржаваће прибојска фирма „Перокоп“.
Иначе, градски део саобраћајница од Зеленца до новог бетонског моста преко Лима, зимско одржавање је поверено ЈКП Услуга из Прибоја,
са приоритетом за пут према Фабрици воде и Болници односно Дому здравља Прибој.
Као закључак са седнице Штаба за ванредне
ситуације општине Прибој чуло се и да су предузете све потребне мере да снабдевање водом у
току зимског периода буде стабилно, као и снабдевање електричном енергијом.
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Нови "принудни успоривачи брзине" у Прибоју

Општински Савет за безбедност саобраћаја Прибој наставио је са реализацијом својих планираних
активности у овој години, а све у функцији још
веће безбедности свих учесника у саобраћају.

Ових дана приведен је крају најновији
пројекат, односно постављање принудних успоривача брзине, тзв. „лежећих полицајаца“ на улицама

кроз приградска или сеоска насеља. Укупно је постављено око 20 принудних успоривача брзине, а
њихова дужина зависи од ширине улице на којима
се постављају.
Средства за овај пројекат у висини од
500.000 динара обезбедила је општина Прибој, а
радове је по тендеру извела прибојска фирма
"Дивац изопласт".

У Саставцима реконструисана зграда Месне заједнице

У месној заједници Саставци реконструисана је
зграда месне заједнице у којој ће поред Месне канцеларије бити и канцеларија Општинске управе и
МУП-а Србије, где ће грађани моћи да изваде лична
документа, а планирана је и канцеларија новоформиране Земљорадничке задруге Саставци, затим
просторије Стоматолошке амбуланте и сала за
састанке. Намена тренутно реновираних 6 просторија може имати и своје друге намене зависно
од потребе житеља МЗ Саставци, али и других 5
месних заједница које гравитирају овом подручју.

Зграда која није била у функцији скоро две
деценије, реновирана је захваљујући средствима локалне самоуправе, па су па су 16.
децембра, завршене грађевинске и занатске
радове, у друштву чланова Савета месне
заједнице и грађана обишли и председник
општине Лазар Рвовић, председник СО Прибој Борис Мрдовић, начелник Општинске
управе Ђорђе Дујовић, помоћник председника општине Мирослав Буквић, заједно са
представницима извођача прибојске фирме
„Којами“.
Овом приликом је демонстриран и
рад будуће издвојене јединице Општинске
управе Прибој где ће грађани Саставака, али
и свих околних села моћи ускоро, у сарадањи
са МУП-ом Србије, да изваде неки од личних

документа, а да за то не морају да долазе у Прибој
да троше и време и новац.
Реновиране просторије зграде МЗ у центру
Саставака моћи ће да користе кроз пружање услуга
институција у њима, грађани 6 месних заједница,
односно две трећине територије општине Прибој,
а то су поред МЗ Саставци и МЗ Крајчиновићи, Забрњица, Бучје, Стрмац и Сјеверин.
Након завршетака грађевинских и зантских
радова следи опремање просторија намештајем, а
на пролеће следи и наставак радова на санирању
преосталог простора ове зграде у центру Саставака.
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Нови простор за Удружење МНРО Прибој

Удружење за помоћ особама ометеним у развоју МНРО Прибој као и Друштво за дечју и церебралну
парализу Прибој, уз помоћ локалне самоуправе и
тадашње Америчке организације за међународну
помоћ – Мercy corps, добили су свој кров над главом, своју другу кућу, готово пре 20 година, односно 2000-те године у приземљу градског стадиона
у Новом Прибоју.

Вишегодишња настојања за проширењем
свог пословног простора, односно простора за
дневни броавак, су ипак уродила плодом па ће се
на пролеће доградити један део просторија, а ових
дана је завршена документација и добијена грађе-

винска дозвола такође уз помоћ Општине.
Повећањем квадрата пословног простора
Удружења МНРО Прибој готово за дупло неће у
старту значити и толико повећање броја корисника у односу на досадашњи број. Повећања корисника у дневном боравку ће бити, али се мора
повећати и конфорност, али и већа стручна пажња,
брига и едукација, односно потребан ће бити и
бројнији стручни кадар.
Са дограђеним простором Удружење МНРО
Прибој располагаће укупно са 113 м2, а предрачунска вредност градње у једном нивоу износи
2.550.000 динара. Поновимо, радови ће почети чим
то временске прилике дозволе.

Реконструисана школа у Сјеверину,
гради се и амбуланта

У МЗ Сјеверин овог лета вредно се радило на реконструкцији инфраструктуре. Тако је 16 ученика
издвојеног одељења О.Ш. "Десанка Максимовић",
међу којима је и шест првака, у нову школску годину ушло у потпуно реновираном амбијенту.
Промењена је столарија, постављени ламинат и ролетне, окречени су зидови. Преостаје још
да се уреди фасада школе. Средства за реновирање
школе у Сјеверину обезбедила
је Општина Прибој.
Осим тога, захваљујући
средствима општине Прибој,
Сјеверинци ће добити и амбуланту, која ће бити смештена у
просторијама школе. Радови су
у току и требало би да буду готови убрзо, на задовољтво свих
житеља ове месне заједнице,
који више неће морати по
инјекцију или општи преглед
путовати до Прибоја и трошити време и новац.

Иначе, ове јесени планирани су и радови на
објекту школе у Стрмцу, која такође припада матичној школи “Десанка Максимовић” у којој ће се
поправити кровна конструкција како би се ова некада најлепша сеоска школа у Србији заштитила од
даљег пропадања.
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Реконструисана ОШ "Десанка Максимовић"

Зграда Основне школе "Десанка Максимовић" у потпуности је реконструисана и спремно je дочекаla
своје ђаке у новој школској години. Радови на реновирању трајали су годину дана, у склопу заједничке
реконструкције са МЕТШ, на иницијативу локалне
самоуправе, док је средства од преко 500 милиона
динара обезбедила Влада Србије преко Канцеларије
за управљање јавним улагањима.
Школа је сада у потпуно новом руху. Све је
потпуно ново од ентеријера, крова и фасаде, преко

столарије, подова, степеништа и рампе за особе са
инвалидитетом, до комплетно новог намештаја,
инсталација и тоалета. Опремљено је 15 кабинета
са најсавременијом опремом, па ће сада ученици и
наставници имати заиста одличне услове за рад и
стицање нових знања.
Осим адаптације школског простора у градској школи, Општина Прибој је својим средствима
финансирала реновирање издвојеног одељења ове
школе у Сјеверину.

Бициклисти из целог света у Прибоју

Преко 300 бициклиста из целог света учествовало
је у "Трци кроз Србију", која је стартовала 30. јула у
Источном Сарајеву. Такмичари су преко Јахорине,
Пала и Рогатице прешли руту дугу 150 километара и стигли до Прибоја. Први до краја друге
етапе стигао је Мађар, Јанош Жомбор, други
Моран Вемулин из Аустрије, а трећи Италијан Давиде Бауке.
"Трка кроз Србију" има изузетан туристички потенцијал јер се пролази кроз најлепше
пределе, а Прибој је доказао да организационо
може стати раме уз раме са много већим општинама.
"Из Прибоја је послата фантастична слика
у свет. Једном оваквом манифестацијом смо победили границе и надам се да ћемо уз културу и спорт
то наставити чинити и даље. Наша општина је од
памтивека на сусрету култура и цивилизација и све
поделе су бесмислене", рекао је председник општине Прибој, Лазар Рвовић.
Он је констатовао да је поносан што је Прибој део ове приче, у којој се промовишу здраве
вредности.
Овај пут приликом додела награда најбољима, према одлуци Организационог одбора, није
било мешања политике и спорта, па су медаље победницима уручили млади спортисти репрезентативци.

Приликом бициклистичке трке кроз Прибој
није изостала ни атракција за публику, јер се
Алекса Новаковић спустио бициклом низ хотел
"Лим", док су посетиоци остали у шоку.
"Трка кроз Србију" настављена је после
Прибоја на Златибору, где се возила кружна трка.
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Успешан наступ Спортског савеза Прибоја на
Сајму спорта у Београду

Тродневна манифестација оборила је досадашње
рекорде по броју учесника и посетилаца окупивши
под куполом Београдског сајма све релевантне чиниоце спортског живота у „земљи шампиона“,
презентујући вредности које спорт нуди младима
уз пратеће програме који су дали одговоре на иновативне изазове у стручном и технолошком домену савременог спорта.
Изузетно запажен наступ на Сајму имао је и
Спортски савез Прибоја чији се штанд нашао у
уском кругу најуспешнијих представника 8 градова
и 6 општина које су се презентовале своје спортске
домете и потенцијале. Уз мултимедијалну презентацију прибојске спортско-туристичке понуде и

развојних потенцијала, прибојска делегација коју
су чинили руководство Oпштине и Спортског савеза, као и чланови Рафтинг Асоцијације и репрезентације Србије из Прибоја, искористила је ову
јединствену прилику да на једном месту контактира са представницима најзначајнијих спортских
институција и организација у Србији.
Посебну пажњу на прибојском штанду и
својеврсну атракцију на Сајму изазвало је представљање Рафтинг репрезентације Србије, коју
чине чланови Рафтинг клуба „Еко-Лим“ из Прибоја,
а који су као женска репрезентација Србије биле
првакиње Европе, док је мушка посада освојила 6.
место на првенству Европе у јулу у Бања Луци.

Деца из Прибоја у Загребу

Велика породица Спортксих игара младих богатија је за још једног спортског амбасадора, који је
у уторак, 10. децембра, на свечаности у Загребу
постао председник УЕФА Александар Чеферин.
Церемонији су присуствовали представници државних органа, спортских радника и градова чланова СИМ-а из Хрватске, Босне и
Херцеговине и Србије,
као и спортске легенде
Предраг
Мијатовић,
Ћиро Блажевић, Давор
Шукер, Жарко Зечевић,
Жељко Танасковић и
други.
Посебна част да
представљају Србију на
овој свечаности припала
је деци из Прибоја која су
због свог фер плеј односа
и учешћа у овогодишњим Играма заслужила
ово признање.

Према јединственом утиску 10-оро малишана из Прибоја, узраста од 7 до 14 година, било је
ово за њих незаборавно искуство у Загребу где су
упознали град, дружили се са својим вршњацима
из Бихаћа и Загреба и имали прилику да виде и
упознају велики број светски познатих спортиста
и спортских радника.
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Две стоматолошке столице и ново санитетско возило
Служба за дечију и превентивну стоматологију
Дома здравља у Прибоју добила је две стоматолошке столице са комплетном пратећом опремом. У питању је реализација пројекта
"Набављање стоматолошких столица за дечју
превентивну стоматологију у Дому здравља Прибој", који је финасирало Министарство здравља
Републике Србије, а вредност нова два радна
места односно две стоматолошке столице, са

свом потребном пратећом опремом, је
2.376.000,00 динара.

Такође, почетком октобра месеца Дом
здравља Прибој je, захваљујући донацији Владе
Јапана и Општине Прибој, добио савремено санитетско возило. Укупна вредност набављеног возила износи 45.000 еура без пдв-а.

Нова јаслена група у вртићу "Невен"

Пригодним програмом полазника Вртића и посетом руководства општине Прибој у уторак, 3. децембра отворена је нова јаслена група у објекту
„Водовод“ ПУ „Невен“ у новом делу града.
Нови простор за око 20-ак малишана јасленог узраста уређен је кроз реализацију пројекта
Министарства за популациону политику Владе
Србије у вредности од 5 милиона динара. Тим средствима опремљен је комплетан простор, набављен
намештај, као и сва пратећа опрема потребна за боравак наших најмлађих суграђана.
У три објекта ПУ „Невен“ тренутно борави
око 600 деце, а пуштањем у рад нове јаслене групе
смањићемо листу чекања у овом узрасту, мада
листе чекања постоје и у свим другим групама, што
је покаазтељ да се град економски опоравља, да се подиже стандард, да људи
овде остају и да се одлучују на потомство у свом граду – рекла је директорка
вртића Јасна Којадиновић, и уз захвалност руководству Општине за помоћ у
свакодневном раду додала да су преосталим средствима истог пројекта успели и да уреде двориште објекта
вртића „Водовод“ потребним мобилијаром.
Поред директора прибојских
основних и средњих школа новоуређни
простор обишли су и изразили своје за-

довољство и челници локалне самоуправе - председник општине Лаазр Рвовић и председник СО
Прибој Борис Мрдовић.
Општина Прибој је ових дана ПУ „Невен“ набавила и нови путничко - теретно возило „Кеди“,
чиме ће омогућити и лакши и безбедији транспорт
хране из централног Вртића у друга два објекта –
Водовод и Стари град. Вредност возила је 2,5 милиона динара.
У ПУ „Невен“ у току је и реализација двогодишњег пројекта Нове основе рада, о савременом
приступу рада васпитача са децом, а све у контексту најављених реформи у образовању наше
земље, који финансирају Европска унија и Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
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Признања за општину Прибој

Општина Прибој заузела je друго на избору за општину/град једнаких могућности, у организацији
Повереника за заштиту равноправности, уз подршку Амбасаде Краљевине Норвешке.

Такође, На овогодишњем "Smart City" фестивалу, односно Фестивалу паметних градова, који је
одржан 15. октобра у Белекспоцентру у Београду,
Прибој је међу четири града у Србији коме је додељено признање за изузетне резултате у отварању
података и уступању јавности на даљу употребу.

По индексу транспарентности локалне самоуправе, Прибој се налази изнад просека у Србији,
готово у самом врху листе, међу 170 локалних самоуправа у Србији, колико је у свом истраживању
у овој години обухватила организација Транспарентност Србија. Са 48 бодова Прибој је на високом
31. месту, иако исти број бодова имају још три општине, само бод више још 4 општине, а разлика од
свега 4 бода је међу чак 18 општина. Прибој је
добио најбоље оцене у категорији "Општина и грађани".

Основци из Прилужја летују у прибојском
одмаралишту у Сутомору

Преко 50 основаца из Прилужја, највеће српске енклаве на Косову и Метохији, летовало је у прибојском одмаралишту у Сутомору о трошку
Општине Прибој. Ова деца у прибојском одмаралишту боравила су седам дана, у смени од 24. до
31.августа.
У питању је наставак лепе праксе, која траје
већ трећу годину, од када општина Прибој одржава
братске везе са овом српском енклавом на Косову.
Помоћ Прибоја углавним се огледа у помоћи младима, па су тако и ове године прваци у Прилужју
добили бесплатне уџбенике, као и у граду на Лиму,
а најбољи ученици и студенти Прилужја добијају
новчане награде и стипендије, као и најбољи ђаци

и академци из Прибоја.
Братске везе Прибоја и Прилужја озваничене су на празник Преображења Господњег потписивањем Повеље о братимљењу.

Одобрен пројекат управљања људским ресурсима

Општини Прибој додељен је пакет подршке за унапређење функције управљање људским ресурсима у
оквиру друге фазе заједничког пројекта Европске
уније и Савета Европе "Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи".
Пројекат спроводи Савет Европе у сарадњи
са пројектним партнерима - Министарством
државне управе и локалне самоуправе и Сталном

конференцијом градова и општина.
Општина Прибој је тако изабрана да учествује у имплементацији пакета подршке у циљу
даљег развоја функције управљања људским ресурсима на локалном нивоу. Планирано је да подршка
имплементацији пакета траје од новембра 2019.до
марта 2021.године.
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Потписан уговор о изградњи Регионалног
стартап центра у Прибоју

Уговор о изградњи Регионалног стартап центра
потписали су 13. децембра председник општине
Прибој Лазар Рвовић и Александар Вучур, директор
АрТек инжењерига, фирме која је имала најбољу
понуду на јавном тендеру. Потписивањем овог
Уговора отпочиње реализација пројекта вредног
50 милиона динара, који ће са 42.100.000,00 финансирати Министарство за иновације и технолошки
развој Републике Србије, док ће општина сопственим средствима финансирати део око изградње и
реконструкције простора у износу од 8,8 милиона
динара.
Захваљујући се Министарству за иновације
и технолошки развој, председник општине Лазар
Рвовић је истакао значај изградње првог оваквог

центра на Златиборском округу и четвртог у
Србији, што је још један показатељ опредељења
Владе Србије да Прибоју као стратешком месту, уз
ревитализацију школа у вредности од преко 500
милиона динара у овој години, помогне и са овим
стартап центром који ће имати непроцењив значај
за образовање, иновације и даљи одрживи развој
Прибоја.
Према речима потписника Уговора, циљ
пројекта је обезбеђивање потребних услова и једнаких шанси за реализацију и развој иновационог
предузетништва и иновационих идеја кроз унапређење инфраструктурних услова за развој иновација у привреди на територији општине Прибој и
целокупног Златиборског округа.

Велика подршка сарадњи општина у сливу Дрине

У оквиру промоције пројекта "Успостављање система за прикупљање, размену и презентовање
података у оквиру слива реке Дрине", који представља управљање ризицима од елементарних
непогода, почетком децембра је у Научно-образовно културном центру „Вук Караџић" у Тршићу
одржан састанак којем су присуствовали министар државне управе и локалне самоуправе
Бранко Ружић, градоначелник Лознице Видоје
Петровић, представници осам локалних самоуправа у сливу реке Дрине које су партнери у
спровођењу овог пројекта као и представници
Сектора за ванредне ситуације.
Поред Лознице, ту је још седам општина - Прибој, Мали Зворник, Крупањ,
Осечина, Бајина Башта, Љубовија и Нова
Варош, и ова група представља једно од првих
партнерстава, а они су се удружили како би
боље управљали ризицима од елементарних
непогода.
Из фонда за међуопштинску сарадњу

ове локалне самоуправе добиле су скоро 40.000
швајцарских франака за успостављање система за
прикупљање, размену и презентовање података о
ризицима и израду интернет платформе са подацима о потенцијалним ризицима.
Састанку у Лозници у име општине Прибој
присуствовао је Вук Луковић, шеф кабинета председника Општине, који је и преузео донирану
опрему – лаптоп, штампач и мобилни телефон за
унос података.
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Затварање ГИЗ пројекта "Енергетска ефикасност
у јавним зградама"

У Београду, је у уторак, 10.децембра, у згради Југословенске кинотеке одржан свечани скуп поводом
затварања пројекта „Енергетска ефикасност у
јавним зградама“, где је Општина Прибој је представила своја искуства у имплементацији овог
пројекта.
Пројекат немачко – српске сарадње реализован је од 2015. године. У току четири године унапређена је енергетска ефикасност у преко 80
јавних зграда у којима је преполовљена потрошња
енергије, а посебан акценат стављен је на унапређење школских и предшколских објеката у шест
локалних самоуправа, међу којима је и Прибој.
Бројни су позитивни ефекти оваквих уштеда енергије које за директну последицу имају мању еми-

сију штетних гасова, пре свега угљен – диоксида, а
смањена потрошња енергије доприноси и борби са
климатским променама, мање расипање енегије
одражава се и на уштеду средстава у општинским
буџетима.
Свечаном скупу у Београду у име општине
Прибој присуствовали су Саша Василић, заменик
председника општине и енергетски менаџер у локалној самоуправи, Марко Јањушевић, који је био и
задужен за реализацију овог пројекта у локалној
заједници у Прибоју.
Они су том приликом представили резултате на пољу енергетске ефикасности, у којој је
Прибој био лидер, те су његовим стопама у Србији
кренуле и друге локалне самоуправе.
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Општина Прибој потписала два меморандума на 47.
Скупштини СКГО

Управљање људским ресурсима у градовима и општинама, унапређење грађанског учешћа и транспарентности, као и унапређење антикорупцијских
политика на локалном нивоу, пројекти за упошљавање маргинализованих група, али и подршка деци
и младима у раном развоју, теме су у фокусу три
потписана меморандума и једног споразума, који
су потписани са представницима локалних самоуправa у Србији на 47. скупштини Сталне конференција градова и општина (СКГО), која је
одржана 12.децембра у Београду.
Овом скупу у име општине Прибој присуствовао је и Лазар Рвовић, председник општине
Прибој, који је у име наше локалне самоуправе и
потписао меморандуме и споразуме.
Највећи обухват градова и општина има Меморандум о сарадњи и имплементацији пакета
подршке у области управљања људским ресурсима
који обухвата 50 локалних самоуправа. Ова подршка се реализује у оквиру пројекта “Управљање
људским ресурсима у локалној самоуправи – друга
фаза”, који реализује Савет Европе, уз подршку Министарства државне управе и локалне самоуправе
и СКГО, а финансирају Европска унија и Савет Ев-

ропе.

Међу 50 градова и општина Србије, добио је
и Прибој,а од општина Златиборксог округа ту су
још Бајина Башта, Ужице и Нова Варош.
Након документа који се бави управљањем
људским ресурсима, потписан је и Меморандум о
сарадњи у имплементацији пакета подршке у 15
градова и општина у оквиру пројекта “Унапређење
доброг управљања на локалном нивоу.
Пројекат спроводи СКГО у оквиру програма
“Подршка владе Швајцарске развоју општина кроз
унапређење доброг управљања и социјалне
укључености – СwиссПро”, који реализује УНОПС.
Подршку је међу 15 општина добио и Прибој, а из нашег окружења ту су још град Ужице и општине Ариље, Косјерић и Пожега.
Суштина Меморандума о сарадњу СКГО и
Канцеларије УНИЦЕФ-а у Србији,чиме је отпочела
сарадња ове две институције у нашој земљи, је подршка деци и младима у раном развоју, како је појаснила Ређина де Доминићис, директорка
канцеларије УНИЦЕФ-а у Србији, уз опаску да “за
децу никада није касно”.
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Признања РПК Ужице за "EA SYSTEMS" доо
и Слободну зону Прибој

Прибојска фирма "ЕXPERT AUTOMOTIVE SYSTEMS"
д.о.о. Прибој, добила је признање за КОМПАНИЈУ
ГОДИНЕ у категорији мало привредно друштво, а
у избору Регионалне привредне коморе Ужице.
Награда за успешно пословање припала је и
Слободној зони Прибој као новом индустријском
центру Прибоја, најмлађој, а најбрже растућој Слободној зони у Србији.
Признања су уручена на свечаности у Регионалној привредној комори Златиборског управ-

ног округа у Ужицу, 17. децембра, којој је поред
представника награђених компанија из града на
Лиму присуствовао и председник општине Прибој
Лазар Рвовић.
Ово су значајна признања и за прибојску
компанију и за Слободну зону Прибој и потврда да
локална самоуправа континуирано ствара услове
и амбијент за привредни развој Прибоја, што потврђују и ове две награде односно признања.

Прибој на мапи најинтересантнијих дестинација
у Србији

Захваљујући заљубљеницима у природне лепоте и
историјске знаменитости, Прибој се овог лета
нашао на Google мапи најинтересантнијих дестинација у Србији.
Наиме, током августа општину Прибој посетила је неформална група заљубљеника у лепоте и
занимљивости Србије из Београда, и обишла најинтересантније и најдоступније локалите прибојске
општине. Домаћин им је било ЖПД "Љесковац" и
председница прибојских планинара Валентина Токовић.
Тако су ови ентузијасти лепоте наше земље
на подручју прибојске општине посетили тврђаве
"Јагат" на Бићу, тврђаву " Јеринин град" у Сјеверину
тврђаву Оштрик у Прибојским Челицама, тврђаву
"Градина" у Кукуровићима, рудник "Јармовац", село
Црнетиће, затим пећине "Стан" и "Градац" и видиковац "Литица" на Лисјој стени, испосницу у кањону
реке
Бјеличковице,
ископине
у
Крајчиновићима и Црквине код Болнице, неолитско насеље Челина на падинама Бића, гробницу код
бивше текије у Сјеверину, изворишта киселе воде
у долини Поблаћнице, цркву Св. Архангела Михаила у Поблаћу, Хасан-агину џамију у Старом При-

боју и музејску поставку у Завичајном музеју у Прибоју.
Посетили и одушевили се, али и направили
видео снимке, овековечили ове локације фотогафијама и све то поставили на сајт www.rutizam.com,
који сами уређују и на коме је преко 1500 дестинација из наше земље. Све предложене локације из
општине Прибој су обележене, односно маркиране,
и тако приближене потенцијалним туристима, планинарима, заљубљеницима у природу и културно историјске знаменитости.
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Прибој спреман за Национални инвестициони план

Општина Прибој спремно дочекује почетак реализације Националног инвестицоног програма, који
је најавио председник Србије Александар Вучић, за
шта ће у буџету Републике бити обезбеђено преко
10 милијарди евра.

Како би што спремније дочекали почетак
реализације НИП, председник општине Прибој
Лазар Рвовић, одржао је састанак са сарадницима
у уторак 27. августа где су подељена стриктна задужења и прецизирани рокови. Иако Прибој, за
разлику од неких других локалних самоуправа има
припремљене пројекте готово за све планиране ин-

вестиције, први човек општине Прибој затражио је
још већу мобилност и ажурност како се не би десило да неке инвестиције остану без средстава,
зато што није урађен ваљан пројекат.
С обзиром да ће у првој фази реализације
НИП бити финансирани пројекти из путне инфаструктуре, водовода и канализације, односно пречишћавања отпадних вода, Рвовић је захтевао да се
у што краћем року ураде комплетне анализе у све
три наведене области, и то на подручју комплетне
општине Прибој.
Пројекти НИП биће реализовани преко Канцеларије за управљање јавним улагањима, са којом
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Потписана Повеља о братимљењу Прибоја и
Прилужја на Косову и Метохији

Братске везе Прибоја и Прилужја односно највеће
српске енклаве на Косову и Метохији, у којој живи
близу три хиљаде Срба и која се налази у централном делу Косова, у општини Вучитрн, надомак Косова Поља, које трају већ две године, сада су и
званично формализоване. На празник Преображења Господњег, 19. августа 2019. године, што је и
општинска и храмовна и слава ове енклаве, председник општине Прибој Лазар Рвовић и председник
привременoг органа општине Вучитрн са седиштем у Прилужју Аца Мишић, потписали су Повељу
о братимљењу Прибоја и Прилужја.

Озваничење досадашње сарадње само ће
употпунити досадашње братске односе две средине и дати додатни имуплс да се настави са новим
акцијама конкретне помоћи грађанима Прилужја,
који живе у веома тешким условима, окружени албанским сецесионистима, где је чак и слободно
кретање грађана ограничено из безбедносних разлога.
Председник општине Прибој, Лазар Рвовић,
на потписивању Повеље, рекао је да се грађани
Прилужја, борбом за свој останак и опстанак на

овим просторима, боре и за опстанак свих Срба на
светој српској земљи. По његовим речима и будућа
сарадња темељиће се пре свега на сарадњи и дружењу, младих ове две средине, што је гаранција
заједничког успеха.
Први човек Прилужја, Аца Мишић, захвалио
се Прибоју на свим видовима помоћи и моралној
подршци, што им даје снаге да, упркос свим тешкоћама и опасностима, истрају у намери да остану
своји на своме и не напуштају своја вековна огњишта.
Прибој свим првацима у Прилужју дарује
уџбенике, награђује најбоље ученике и студенте,
као и у Прибоју, а летос је поклоњено и 15 лаптопова школи у Прилужју, док су и ове године преко
50 основаца ове српске енклаве, бесплатно летовали у прибојском одмаралишту у Сутомору.

Иначе, обележавању Дана општине, храмовне и
славе села, Преображења Господњег, прусуствовала
је политичко-привредна делегација Прибоја, коју
су предводили челни људи Општине, председник
Лазар Рвовић и заменик председника општине
Саша Василић.
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Мисија ОЕБС-а у Прибоју

Општину Прибој у понедељак, 23. септембра, посетила је делегација ОЕБСа, коју је предводила Микаела Турман, пројектна менаџерка у овој
организацији. Она се у разговору са председником
општине Прибој, Лазаром Рвовићем интересовала
за тренутне активности локалне самоуправе и
изразила задовољство пројектима који су току и
које углавном финасира Влада Србије уз учешће локалне самоуправе.

На састанку је било речи о актуелним
пројектима које спроводи локална самоуправа, али
и о пројектима које ће у сарадњи са Општином
спроводити ОЕБС.
У оквиру реализације тзв. архус центара, за
презентацију циркуларне економије, кроз коју
желе да заинтересују младе људе за функционисање локалне самоуправе и веће учешће самих грађана у одређивању намена буџета, односно

трошења новца пореских обвезника за одређене
инвестиције, ОЕБС покреће два пројкета. Један је у
форми видео презентације рада локалне самоуправе, обавеза и надлежности њених службеника
и функционера, до студијских посета младих људи
Општинској управи као сервису грађана.
Други пројекат ОЕБСа подразумева стручну
праксу младих, управо за рад у локалној самоуправи. Реализовао би се у шест општина овог региона са по двоје полазника. Пројекат би трајао две
године, а идеја је да сам пројекат буде и одржив у
пракси, како би заинтересовани и образовани
млади људи сутра и након ове едукације нашли
своје место у раду локалне самоуправе. Конкурс и
одабир учесника пројекта вршила би ОЕБС.
Након састанка са председником Општине,
пројектна менаџерка ОЕБСа посетила је и прибојску Канцеларију за младе.

24

У Прибоју одржан јубиларни 40. Сабор лекара

Јубиларни 40.Сабор лекара југозападне Србије и северне Црне Горе, одржан је у Прибоју 18. и 19. октобра, у организацији Опште Болнице и Дома
здравља Прибој, а под покровитељством Министарства здравља и Општине Прибој.
Учешћа су узели лекари из пограничних
градова - Бијелог Поља, Берана и Пљеваља у Црној
Гори, Пријепоља, Нове Вароши и Прибоја у Србији,
али и других градова наше земље као што су
Ужице, Београд, Нови Сад. Чину свечаног отварања
Сабора у хотелу Лим присуствовали су и директори
свих здравствених установа из поменутих градова,
као и челници јавних предузећа у општини Прибој

и представници локалне самоуправе града домаћина.
Теме овогодишњег Сабора биле су - Здраствена заштита мајке и детета, Превенција, дијагностика и терапија хроничних незаразних болести,
Рехабилитациони третман болесника - значај, савремене методе и техника, као и слободне теме по
избору учесника Сабора. Уз презентацију бројних
стручних радова и овога пута показана је нескривена жеља за напредовањем у освајању нових медицинских знања и вештина, држећи тако корак са
најсавременијим токовима савремене медицине.

Побратими из Прилужја у Прибоју

Крајем октобра гости Прибоја били су представници братске општине Вучитрн са седиштем у
Прилужју, највеће српске енклаве на централном
Косову, где у тоталном отуђењу живи око 2.500
Срба, који упркос свим потешкоћама и сталном
страху за своју имовину и пре свега безбедност, не
желе да напусте прадедовска огњишта и гробове
својих предака.
Повеља о братимљењу потписна је
овог лета, 19. августа
на празник Преображења Господњег у
Прилужју, у порти истоименог храма на
дан општинске и
славе села.
Ово је прва и
узвратна посета делгације Прилужја Прибоју, јер је делегација
града на Лиму већ
неколико пута боравила у овој српској

енкалви, не само као политичка већ и привредна
делегација.
Они су током дводневне посете обишли и
делом упознали Прибој, разговарали са рукводством Општине, али и јавних предузећа и установа,
свако у својој области.
Такође упознали су се и са туристичким потенцијалима Прибоја, али и знаменитостима.
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Прибој посетио директор Управе за сарадњу
са верским заједницама

Oпштину Прибој у петак, 25. октобра посетио je
директор Управе за сарадњу са црквама и верским
заједницама Милета Радојевић, који је са челницима локалне самоуправе и представницама верских заједница, разговарао о даљој и још успешнијој
сарадњи.
Високог госта примио је председник Општине Прибој Лазар Рвовић, а састанку су присуствовали и заменик председника Општине Саша
Василић и председник СО Прибој Борис Мрдовић,

затим главни имам МИЗ Прибој Харун еф. Еминагић и протојереj ставрофор Марко Папић.
На састанку се разговарало о досадашњој
сарадњи Српске православне цркве и Исламске
заједнице у Србији и локалне самоуправе, са надлежном Управом у Министарству правде, и оценили да је она заиста била успешна и плодотоврна,
да је Управа помагала тамо где је то год било потребно и могуће.

Драгомир Карић посетио Прибој

Прибој је 27.септембра посетио Драгомир Карић,
народни посланик у Скупштини Републике Србије,
почасни конзул Србије у Белорусији и заменик председника Покрета Снага Србије.
Господина Карића са сарадницима примио
је председник општине Прибој Лазар Рвовић, а они
су са својим сарадницима разговаралаи о актуленом тренутку Прибоја и могућностима да се помогне прибојској привреди кроз изналажење
стратешких партнера, посебно из Русије и Белорусије.

Драгомир Карић је, као истакнути привредник, похвалио отварање и рад Слободне зоне Прибој која запошљава све више радника, што значи и
егзистенцију за све више породица, и најавио своје
веће ангажовање код могућих стратешких партнера за ФАП, посебно у Русији и Белорусији, али и
веће укључивање преко својих пословних контаката - за поновно оживљавање али и бржи развој
Прибојске Бање, коју оцењује и као изузетну туристичку дестинацију, значајну не само за општину
Прибој, него и земљу Србију.
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Олимпијски шампион Давор Штефанек у Прибоју

Олимпијски шампион и понос Србије рвач Давор
Штефанек, и актуелни председник Спортског савеза Србије, 29. октобра, посетио је Прибој где је
присуствовао Малом сајму спорта који је одржан
на Тргу ФАП-а и на коме су учешћа узели спортисти углавном млађе селекције 17 од 21 клубова и
удружења, колико броји чланова Спортски савез
Прибоја.

Челнике Спортског савеза Србије, председника Давора Штефанека и секретара Маринковића,
као и нашег бившег суграђанина Горана Бојовића,
директора Завода за спорт и медицину спорта, у
друштву Филипа Комарице председника Спортског Савеза Прибоја, примио је Борис Мрдовић
председник Скупштине општине Прибој.
Овом приликом гости су добили по примерак монографије 55.МОСИ Прибој 2018.

Вече прибојских књижевних стваралаца

У Градској библиотеци Прибој у понедељак, 9.децембра, одржано је Вече прибојских завичајних писаца и песника на коме је наступило 12 прибојских
завичајних писаца, како оних који су обележили
прибојску књижевност, тако и младих снага пред
којима је будућност писане речи у нашем граду.

Организатор ове својеврсне књижевне
вечери, која би требало да постане традиција, била
је Градска библиотека, па је све посетиоце и учеснике поздравила и захвалила се на доласку
директорака ове културне
установе,
Селма Кулоглија.
Модератор
вечери био је прибојски
књижевни
стваралац и критичар, Мирко Иконић,
који је на почетку
овог дружења подсетио на историју прибојске писане речи
која датира још из 14
века, односно најпре
из 1359. године, а

ради се о натпису на каменој плочи, која је уграђена у под манастира Бања.
Прибој на срећу има још књижевних стваралаца, а многи су били спречени да дођу на ово дружење. Судећи по ономе што се чуло на овој, свакако
занимљивој, књижевној вечери завичајних писаца,
што би било лепо да постане пракса и традиција,
Прибој ће и даље бити заначајно место на књижевној мапи Србије, а порука свих учесника је да ће у
граду на Лиму и даље - горети песничке ватре.
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Државни секретар Нерић у Прибоју

У Прибоју је у радној посети у петак 15. новембра
боравио Ненад Нерић, државни секретар за рад и
запошљавање, борачку и социјалну политику.
Повод посете био је обилазак локалних услуга социјалне заштите и разматрање планова за формирање нове установе за пружање услуга
социјалне заштите локалног карактера.

Након радног састанка са представницима
локалне самоуправе и директором Центра за социјални рад у Прибоју, државни секретар је обишао
и обишао Центар за социјални рад где се у кратком

разговору задржао и са запосленима, али је и у
Центру за стара лица, разговарао и са примаоцима
услуга у Дневном боравку овог центра.
Иначе, пет постојећих услуга социјалне заштите које функционишу у општини Прибој и које
су према речима надлежних међу најквалитетнијим у Србији су - Дневни центар за старе, Сервис
помоћи у кући старим лицима, Прихватилиште за
збрињавање жртава породичног насиља - Сигурну
кућу, Дневни боравак за децу ометену у развоју и
услуге Становања уз подршку за младе који се осамостаљују.

Делегација општине Петњица из Црне Горе
у Прибоју

Делегација општине Петњица, једне од најмлађих
општина у Црној Гори, у понедељак 2.децембра посетила је Прибој, где је са челницима локалне самоуправе разговарала о могућностима
прекограничне сарадње, у светлу расписаних позива Европске уније, али и друге међусобне сарадње.

Делегацију општине Петњица, коју је предводио председник општине Самир Аговић, примио
је први човек општине Прибој Лазар Рвовић, а
потом се радило по радним групама, а гости из Црне Горе посетили су и Центар за социјални
раду Прибоју, где се разговарало
о могућим пројектима који следе,
управо о услугама социјалне заштите. За пројекат прекограничне сарадње, носиалц пројека
била би општина Прибој односно
Центар за социјални рад, а партнер на пројекта, који би финасирала Европска унија, била би
општина Петњица односно њена

установа социјалне заштите.
Домаћини су гостима из Петњице показали
у пракси једну од својих услуга социјалне заштите,
Дневни боравак Центра за стара лица, у старом
делу Прибоју, где наши старији суграђани могу да
бораве током дана.
Тема разговора делегације две општине, су
у првом реду, биле услуге социјалне заштите, али
могућности сарадње ова два града су много шире,
од туризма, културе, спорта, до екологије и заштите животне средине.
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Јована Спасић из Скопља победница фестивала
"Дани Данила Лазовића"

Јована Спасић, студнет глуме на Факултету
драмских уметности Скопље из Северне Македоније, победник је такмичења у говорењу поезије на
седмом фестивалу “Дани Данила Лазовића” у Прибоју, који се у граду на Лиму одржао од 22. до 25. октобра.
Фестивал је одржан под слоганом “Поезија
су људи”, а на финалној и такмичарској вечери
25.октобра наступило је 11 студената глуме из
земље и региона, а одлуку о победнику донео је

стручни жири којим је председавао познати професор из Београда Радован Кнежевић, а чланови су
били и глумачка дива Даница Максимовић, оперски певач Оливер Њего, драмски уметници Јелена
Стајковац из Александровца и Душан Ковачевић из
Подгорице.
Победници фестивала Дани Данила Лазовића у говорењу поезије припала је награда општине Прибој од 1.000 евра, коју је уручио
председник општине Лазар Рвовић.

Емилија Тасић победница 47. Лимских вечери
поезије у Прибоју

Емилија Тасић, ученица Пете београдске гимназије,
победница је 47. Лимских вечери поезије, у конкуренцији 48 циклуса песама средњошколаца Србије,
Црне Горе и Босне и Херцеговине. Њој је припала награда издавање збирке поезије у Библиотеци Лимских вечери поезије и новчана награда од 10.000
динара, коју је даровао организатор манифестације Дом културе „Пиво Караматијевић“.
Друго место припало је Немањи Грујичићу
из Ваљева,
ученику там о ш њ е
гимназије,
коме је припала
наг р а д а
Гимназије
Прибој, у
виду комп л е т а
књига
и
новчане награде, док
је
треће

место припало Филипу Шијан Каблар, ученику Филолошке гимназије из Београда, коме је комплет
књига и новчану награду даривао Завичајни музеј
из Прибоја.
Организатор 47. Лимских вечери поезије
био је Дом културе „Пиво Караматијевић“, а покровитељи Минстарство културе и информисања Републике Србије и Општина Прибој.
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Изложба Вујици Јевђевићу у МЕТШ у Прибоју

У оквиру обележавања 72. рођендана МЕТШ, која је
током ове године добила потпуно нови изглед, у
уторок 10. децембра у библиотеци Школе, отворена је изложба посвећена др Вујици Јевђевићу, једном од највећих умова, не само Прибоја, Србије и
Југославије, него и света поготову када је у питању хидрологија.

Он спада у најутицајније светске научнике
из области вода и са Николом Теслом, Михајилом
Пупином и Милутином Миланковићем представља
наша најзначајнија имена у светској науци. У питању је професор који је оснивач светске Стохастичке хидрологије, коме је 2010. године у Италији
био посвећен и скуп хидролога света.
Вујица Јевђевић је рођен у прибојском селу
Касидоли, у угледној свештеничкој породици, основну школу завршио је у Прибоју, Гимназију у Сарајеву, а дипломирао на грађевинском одсеку
Техничког факултета у Београду. Као француски
стипендиста дипломирао је и Хидролошки факултет у Греноблу, а усавршавао се у Бирмингему, Лондону и Единбургу.

Вујица Јевеђевић је обављао многе стручне
и значајне функције у држави, тадашњој Југославији. Радио је у минстарству грађевинарства и савезном министарству електропривреде, а потом је
био и руководилац Хидроенергетског завода.
Био је оснивач и директор Хидрауличне лабароторије испод Авале од које је касније формиран и Институт Јарослав Черни и Енегопројект,
чији је такође био директор.
Вујица Јевђевић је написао 22 књиге, 210
научних радова, а предавање и семинаре одржао је
у преко 70 земаља света, а техничка решења и проблеме у градњи брана решио је у више од 60 земаља у свету од Зеланда и Бразила, Кеније и Јапана,
до Француске, Немачке и Кине. Носилац је низа научних признања за достигнућа у области водопривреде и хидрологије.
Изложбу у МЕТШ о великом и светски позантом Прибојцу др Вујици Јевђевићу припремио
је и отворио професор Звонко Пријовић. Вујица
Јевђевић умро је 2006.године у Колораду.
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Расподела црева за наводњавање

Општина Прибој наставља са реализацојом програма помоћи у водоснабдевању пољопривредника
кроз обезбеђење црева за наводњавање. Програм
траје већ пет година, а ове године на основу поднетих захетва бесплатно ће бити подељено 62 километра црева за воду различитих профила, за
шта је из општинског буџета издвојено 2 милиона
динара.
На овај начин Општина Прибој помаже
својим грађанима, којима је пољопривреда главно
или допунско занимање. Пошто готово ни једна
грана пољопривреде не може без воде, поготову
воћарство и повртарство у нашем крају, локална са-

моуправа настоји да бар делом помогне решавање
потребе за водом када је наводњавање у питању.
Тако већ пету годину општина Прибој обезбеђује
бесплатно одређену количину црева за воду,
сходно финасијским могућностима и планским актима и сразмерно исказаним потребама грађана,
како би се могли задовољити интереси што већег
броја житеља прибојских села. Наравно Општина
не може обезбедити сву потребну количину црева,
ако су у питању дужи водови, али онда се ту грађани удружују, па на тај начин лакше, заједничким
водом, решавају и свој и проблем својих комшија.

Пажљивко поново са децом Прибоја

Популарни „Пажљивко“, права пчелица Маја,
узорно дете и пример исправног понашања у саобраћају, који поштује сва прописана правила, једном
речју има саобраћајну културу - поново се у петак,
6. децембра, дружио са малишанима Прибоја. Пажљивко је по други пут ове године стигао у наш
град, у организацији Општинског Савета за безбедност саобраћаја и Агенције за безбедност саобраћаја Србије.
Популарног Пажљивка у препуној великој
сали Дома културе, дочекало је преко 300 малишана, прибојских првака из свих основних школа, али и предшколаца
једине предшколске установе у
нашем граду.
Шта је пешачки прелаз и како
се безбедно прелази улица, само су
нека од питања на која је Пажљивко
и данас давао исправан одговор, показао то и практично на делу, уз пропратну видео презентацију, а све
супротно односно погрешно, неодговорено и небезбедно, радио је његов
другар, несташко Стевица. Па-

жљивко је био и пажљив, и одговоран, разумно је
доносио своје одлуке, а све у циљу своје и безбедности својих другара, а тиме и свих учесника у саобраћају.
Ово је била још једна успешна едукативна прича,
намењена прибојским школарцима и предшколцима, а који су, почетком септембра, у нову
школску годину, и једни и други, закорачили са Пажљивковим правилима у саобраћају за прваке и
Бојанком исте садржине за предшколце.

Бесплатна школарина за студенте
у Прибоју

На основу договора Општине Прибој и Високе техничке машинске
школе струковних студија из Трстеника, и ове године упис студената нове генерације за школску 2019/20. у високошколску јединицу
у Прибоју биће бесплатан.
Ове године уведен је нови смер - друмски саобраћај, а сви
студенти са смера производно машинство који су стекли услов за
упис друге године, односно остварили најмање 30 ЕСПБ бодова, уписани су такође без надокнаде у другу годину.

Припрема за изборе у месним
заједницама општине Прибој

У функцији избора нових чланова савета месних заједница на територији општине Прибој, у понедељак, 2.децембра, у организацији
Општинске управе, одржан је састанак са председницима месних
заједница. Поред председника досадашњих савета месних заједница, овом скупу присутвовали су и начелник Општинске управе
Прибој Ђорђе Дујовић, Милица Дробњаковић секретар СО Прибој и
Глишо Раковић, референт ОУ задужен за месне заједнице.
Подсетимо, СО Прибој половином јуна ове године донела је
Одлуку о месним заједницама којих ће као и до сада бити 14 на подручју наше општине. То су – Стари град, Нови Прибој, Бања, Кратово,
Рача, Саставци, Бучје, Крајчиновићи, Забрњица, Сјеверин, Стрмац,
Прибојска Голеша, Мажићи и Калафати.
Савет месне заједнице, као представничко тело грађана, у
одређеном делу локалне заједнице може имати најмање пет, а
највише 15 чланова савета месне заједнице, што свака месна заједница утврђује статутом, а чланови савета се бирају по територијалном принципу. Мандат чланова савета месне заједнице траје 4
године.
Оно што се разликује у односу на досадашњу праксу, где су
чланови савета бирани на зборовима грађана, јавно, акламацијом,
сада је уведено тајно гласање, а тајним гласањем се бирају и председник месне заједнице и његов заменик.
Изборе за чланове савета месних заједница на територији
општине Прибој расписује председник Скупштине општине.

Општина Прибој
12. јануар 108, Прибој
телефон: 033/2452-341
www.priboj.rs
ПИБ: 101207254
матични број: 07158289
рачун буџета општине: 840-59640-76
Председник општине Прибој
Лазар Рвовић
predsednik@priboj.rs
033/2445-648, 033/2445-698
Заменик председника општине
Саша Василић
zamenikpredsednika@priboj.rs
Председник Скупштине општине Прибој
Борис Мрдовић
predsednik.so@priboj.rs
033/2445-648
Начелник општинске Управе
Ђорђе Дујовић
nacelnikou@priboj.rs
033/2445-442
Помоћници председника општине:
Мирослав Буквић
Јасмин Хоџић
Драган Љељен

Одељење за урбанизам,
грађевинарство, комунално-стамбене
и имовинско правне послове
тел: 033/452-341 локал 126
Одељење за друштвене делатности,
финансије и буџет
тел: 033/2452-341 локал 145
Одељење за општу управу
и заједничке послове
тел: 033/2452-341 локал 149
Служба рачуноводства
тел: 033/2452-341 локал 124
Служба за пореску управу
тел: 033/2452-341 локал 137
Служба за скупштинске послове
тел: 033/2452-341 локал 104
Матичарска служба
033/2452-341 локал 131, 141
Општински услужни центар
тел: 033/2452-341 локал 110

КОРИСНИ ТЕЛЕФОНИ (033)
Хитна Помоћ: 2451-124
Полиција: 2445-688
Ватрогасци: 451-123
Дом Здравља: 2451-587
Амбуланта Насеље: 452-630
Школски Диспанзер: 452-577
Фап Стан: 454-863, грејање 453-688
ЈКП Услуга: 452-881
Електро дистрибуција: 445-641
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