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САДРЖАЈ: Дечија креативна радионица 
Градске библиотеке Прибој

Већ пету годину заредом, и овог лета, Градска библиотека
Прибој организовала је дечије креативне радионице. 
Радионица је почела као заједнички пројекат десет 

библиотека Златиборског округа под називом „Заједнички
летњи програм читања“, а финансијски га је подржао Међу-
народни одбор за књижевност за децу и младе (IBBY Interna-

tional Boards on Books for Young People) и њихов фонд IBBY
Yamada 2013.Циљ радионице је да развије љубав према библиотеции књигама код деце, да их научи да редовно користе услугебиблиотеке, да их мотивише  да читају из задовољства као ида се привуку деца која нису корисници библиотеке. Традиција у Градској библиотеци је посета деце извртића "Невен". Градска библиотека Прибој сваке године награђујесвоје најактивније чланове у три категорије: одрасли - за 2016.годину Валентина Радовић; омладина - Јелена Лујић; деца -Амра Бајрамовић. Од ове године уведена је и категоријанајмлађи члан библиотеке и ту титулу за 2016. годину понеоје Тарик Хрустемовић.
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Прибој домаћин 55. МОСИ игара 
2018. године

55. по реду МОСИ игре одржаће се у Прибоју.
Спортисти са тромеђе Србије, Црне Горе, БиХ

(РС) надметаће се у више спортских дисци-
плина у Прибоју, одлучено је на седници 

Сталног комитета у Пљевљима, 10.марта, на
којој су били присутни представници Прибоја.У конкуренцији између општина које суподнеле пријаве, а то су Бајина Башта и Прибој,част да организује 55. по реду МОСИ игре 2018.године, припала је Прибоју, граду са дугомспортском традицијом и највише успеха наМОСИ играма међу учесницима. Прибој је једа-нест пута завршио игре као победник у свеу-купном пласману, а шест пута је био успешандомаћин игара. Последњи пут домаћин је био2004. године.

Општина Прибој поседује сву неопходнуспортску инфраструктуру, смештајне и угости-тељске капацитете који омогућавају организа-цију великих и масовних спортскихманифестација.Међуопштинске омладинске спортскеигре, скраћено МОСИ је спортско такмичење замладе спортисте из три земље, то јест из оп-штина са тромеђе Босне и Херцеговине, ЦрнеГоре и Србије које се одржава сваке године.Прве МОСИ су одигране 1954. године, а Оп-штина Прибој је један од оснивача и ини-цијатора МОСИ у Пријепољу 1954. године, такошто су их организовали студенти Прибоја,Пријепоља и Нове Вароши, под називом Студентске игре.
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У Прибоју отворен погон Рефисе
У суботу, 25. марта у Слободној зони у Прибоју,
министар привреде Горан Кнежевић званично

је отворио погон шпанске фирме Рефиса.
Шпанска компанија Рефиса први је инвести-

тор у Слободној зони, доведен захваљујући 
доброј сарадњи државе и локалне самоуправе.Министар привреде Горан Кнежевић истакао је да је задатак сваке одговорне властида решава проблеме грађана, а да је највећипроблем нашег друштва незапосленост. Оценио је и да се Влада мушки ухватила у коштац са овим проблемом и да већ имамопрве резултате. Шпанска "Рефиса" је први инвеститор уСлободној зони Прибој, формираној на простору једног некадашњег погона ФАП-а.У наредним месецима очекује се да будузавршени преговори са још неколико иностра-них компанија које у наредним годинама наме-равају да запосле неколико стотина радника.Церемонији отварања, осим предста-

вника шпанске компаније, присуствовали су ичелници прибојске локалне самоуправе, народни посланик Крсто Јањушевић, нека-дашњи министар правде Никола Селаковић исаветник премијера Србије Јерг Хескенс.Председник општине Прибој Лазар Рвовић, у знак захвалности за све што је учи-нио за економски развој Прибоја, уручио је Хескенсу плакету "Заслужни грађанин општине".
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Министар Удовичић у Прибоју: Заједничким
снагама у сусрет 55. МОСИ

Министар омладине и спорта Републике
Србије, Вања Удовичић, боравио је са сарадни-

цима 16. марта у Прибоју, где је том приликом
имао састанак са руководством Општине,
али и обишао спортску инфраструктуру и

разговарао са младима. Са министром 
Удовичићем се разговарало и о припремама за

55. МОСИ игре.Министар Удовичић је посетио Спо-ртски центар, дворану и стадион, а након тогасе састао са младима у Омладинском центру, закоји је рекао да је један од најлепших у Србији.Он се том приликом захвалио председнику Општине, који је ставио омладински сектор иомладинску политику међу своје приоритете,

што показује, како је рекао, нови Акциони омладински план за наредних пет година."Драго ми је да ћемо следеће годинеовде угостити преко 5000 спортиста, спортских радника, љубитеља спорта, што ћеумногоме побољшати слику Прибоја, јер не-опходно је доћи у Прибој и видети какав је иколико је леп.", рекао је Удовичић.Министар Удовичић је констатовао да сеу Прибоју види домаћинско пословање на локалу, један одговоран однос према младимаали и према спорту, те је након његове посетесасвим извесно да ће локална самоуправа у наредне две године имати велику подршку министарства у обнови спортске инфраструктуре и развоју спорта на локалу.



Завршене 54. МОСИ Пљевља 2017. - Прибој
трећи у свеукупном пласману

Церемонијом свечане предаје заставе МОСИ,
наредном граду домаћину Прибоју, завршене су
54. МОСИ Пљевља 2017. Пре тога извршена је

церемонија свечане доделе пехара 
победницима у екипним дисциплинама 

и пехара за свеукупне победнике.Пљевља су са 1654 бода свеукупни победник Игара. Друго место освојила је екипаСокоца са 809 бодова, а трећи је био Прибој 725бодова. У мушкој конкуренцији Пљевља су освојила 1034 бода, друга је била репрезента-ција Бајине Баште са 591 бодом, а пехар затреће место отишао је у Пожегу чиј су такмичари освојили 536 бодова. Пљевља су са620 бодова била најбоља и у женској конкуре-нцији, друго место са 426 бодова освојио је Соколац, а треће са 328 бодова Пријепоље.Пехар победничкој екипи уручио јеМирко Ђачић, председник општине Пљевља,који је обраћајући се гостима истакао да сенада су се гости пријатно осећали у Пљевљима.Након што су спортисти Прибоја преузели заставу МОСИ Миомир Филиповић, потпредседник Сталног комитета МОСИ изПрибоја, нагласио је да је овај град спреман задомаћинство наредног сусрета спортиста тромеђе.–Наравно да смо свесни да су намПљевља дала велики задатак са оваквом организацијом игара, али Прибој је до садашест пута организовао Игре, имамо спремнуинфраструктуру и мислим да смо спремни даодговоримо овом изазову који су нам поста-вили Пљевљаци и организујемо игре на јошвећем нивоу, рекао је Филиповић.

Осим трећег места у свеукупном пласману (13 медаља), Прибој је освојио и три медаље на "ПАРАМОСИ", а најбољи спортистаИгара био је Прибојац Стјепан Бојанић. Прибојје добио и пехар за најкомплетнију екипу. За време трајања Игара, у петак 14. јулаодржана је и промоција општине домаћина наредних, 55. МОСИ у Прибоју, за општинеучеснике и медије, где су представљени сви капацитети Прибоја за организовање највећегспортског такмичења у региону.На МОСИ се ове године такмичио реко-рдан број градова из Црне Горе, Босне и Херце-говине и Србије. Око 2.400 спортиста, тренераи спортских радника, из 32 града, такмичилосе пет дана на теренима у Пљевљима.
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Општина Прибој наградила освајаче 
медаља на МОСИ Пљевља 2017.

Општина Прибој организовала је пријем за
спортисте освајаче медаља на протеклим

МОСИ играма у Пљевљима, на ком су најуспе-
шнијима уручене и прикладне новчане награде.Прибој је на 54. Играма заузео 3. место угенералном пласману освојивши 13 медаља ипехар најкомплетније екипе. На Пара Мосииграма Прибојци су освојили три медаље а занајуспешнијег спортисту игара проглашен јеприбојски атлетичар Стјепан Бојанић са 3златне и једном бронзаном медаљом. У име на-грађених спортиста, општини Прибој се захва-лио Стјепан Бојанић нагласивши спремностприбојских спортиста да се одазову на позивсвог града где год да су наставили своје 

спортске каријере, сматрајући великом чашћуда наступају за Прибој, који је у њихов спортски развој улагао у млађим категоријамаи кроз развој спортске културе.Руководство општине и Спортски савезПрибоја, изразили су посебну захвалност до-маћинима у Пљевљима, који су на највишемнивоу организовали игре и угостили прибојскеспортисте, омогућивши тако и постизање добрих резултата. Председник општине, ЛазарРвовић захваљујући се свим учесницима наврхунском представљању Прибоја на међуна-родном такмичењу, најавио је и додатну подршку спортистима за предстојеће 55. Јуби-ларне МОСИ, којима ће Прибој бити домаћинследеће године. Обраћајући се спортистимаРвовић је истакао да су припремеза организацију предстојећихМОСИ игара већ почеле, догово-ром у Минстарству спорта које ћеубрзо отпочети изградњу атлетске стазе на прибојском ста-диону по највишим стандардима,а да ће комплетна спортска иградска инфраструктура битиобновљена и модернизована.Према највама Комитета иСкупштине МОСИ, следеће игре уПрибоју ће бити најмасовније досада, а на основу договора прикључења још неколико општина из Србије, Црне Горе иБосне и Херцеговине овој највећој аматерској спортској манифестацији на Балкану.



Нови шеф Канцеларије ОЕБС-а 
у Новом Пазару у посети Прибоју

Општину Прибој почетком фебруара ове 
године, посетио је нови шеф Канцеларије

ОЕБС-а у Новом Пазару, г-дин Филип Мекмехон,
са својим сарадницима. 

У разговорима са председником општине Прибој, Лазаром Рвовићем и замеником председника општине, Сашом Василићем, констатовано је да Прибој има стабилну политичку и међунационалну ситуа-цију, што је предуслов за економско – социјални опоравак општине, долазак странихинвеститора и отварање нових радних места.

Председник општине се захвалио Организа-цији за европску безбедност и сарадњу на досадашњој сарадњи са општином Прибој и изразио уверење да ће се та сарадња наставити и у будућности у интересу грађанаПрибоја. Посебан акценат у разговорима је стављен на учествовању ОЕБС-а у реализацијипројектних активности у оквиру Акционогплана за младе 2017 – 2020. године, где се очекује још боља сарадња и реализовање заједничких активности предвиђених Акционим планом.
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Наставак подршке пројектима у туризму:
Љајић на штанду ТО Прибој

На овогодишњем, 39. Међународном сајму 
туризма у Београду, који је трајао од 23. до 26.

фебруара, штанд Туристичке организације
Прибој посетио је министар трговине, 

туризма и телекомуникација, Расим Љајић,
који је том приликом и обећао помоћ 

министарства у релизацији пројеката 
за развој прибојског туризма. Љајића су на штанду Туристичке орга-низације Прибој дочекали председник Општине Лазар Рвовић, члан Општинског већазадужен за област туризма Миралем Гогалић идиректор Туристичке организације Владан Радовић, који су му том приликом презенто-

вали два главна пројекта прибојског туризма,а то су "Адаптација основне школе у Бучју" иизградња рибарског насеља на обали Потпе-ћког језера. За оба пројекта постоји пројектно-техничка документација, а договорено је даминистарство помогне у реализацији истих са80% средстава, док би Општина финансирала20%. Љајић је позитивно оценио рад Тури-стичке организације Прибој и изразио задо-вољство до сада постигнутим, захваљујућичему ће у будућности прибојска општинаимати велику подршку ресорног министарства.
        насеље на Потпећком језеру          .

Захваљујући пројекту "Рибарско насеље 
на Потпећком језеру", са којим је Туристичка

организација Прибој конкурисала код 
Министарства трговине, туризма и 

телекомуникација, Прибој ће ускоро добити
уређено рибарско насеље на обали Потпећког

језера. Насеље ће употпунити туристичку 
понуду Прибоја, али и бити место 

окупљања љубитеља риболова и боравка у
природи.Пројектом су предвиђени изградња рибарске стазе, бунгалова за смештај, мокрих чворова, пратећег мобилијара као и водоводни и инсталациони радови. Почетак радова очекује се за месец дана. 



Летовање за 55 малишана 
о трошку Општине Прибој

Општина Прибој и ове године финансирала је
летовање 55 деце на предлог Центра 
за социјални рад у периоду од 24. јуна 

до 1. јула 2017. године.Ово је друга година заредом, како овадеца летују о трошку Општине у прибојскомодмаралишту у Сутомору, а осим њих , такођео трошку Општине летовала судеца и чланови удружења МНРО иДруштва за церебралну и дечју парализу из Прибоја, око њих 70.Летовање ове деце омо-гућено је уговором који је потписану марту ове године између Општине и Центра за социјалнирад, што је био наставак добрепраксе од прошле године, али инајава да ће овакве ствари постати

традиција, која налаже да су деца увек напрвом месту у локалној заједници.Многи од ових малишана, први пут сувидели море, а као и прошле године са децомсу радити стручни кадар, васпитачи, лекар,аниматори, а била је организована и школапливања. Превоз деце до Сутомора и натрагобезбедила је Општина Прибој.
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Талентовани студенти потписали уговоре 
о стипендирању

Студенти који су остварили право на 
стипендију за талентоване студенте 

општине Прибој (за школску 2016/17. годину),
потписали су почетком године у 

Омладинском центру уговоре о стипендирању.
Њих је на потписивању дочекао члан 

Општинског већа за културу и образовање,
Ненад Пенезић.

Општинско веће општине Прибој одлучило је ове године да свих 18 студенатакоји испуњавају услове, остваре право на сти-пендију, која ће се исплаћивати у 10 једнакихрата, у месечном новчаном износу који одре-ђује Општинско веће. Члан Општинског већа,Ненад Пенезић, пожелео је најбољим при-бојским студентима да и у будућности наставеистим кораком и поручио да ће за најбоље у локалној самоуправи увек бити слуха.
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Општина Прибој наградила 
најбоље ученике

Као и претходних година, Општина Прибој 
наградила је најбоље ученике за постигнуте

резултате у школској 2016./17. години. За 
награђивање најбољих, ове године из Буџета

издвојено је 1.000.000 динара, а награде 
ученицима свечано је уручио председник 

Општине, Лазар Рвовић.На свечаној додели награда у Великојсали Дома културе, председник општине При-бој, Лазар Рвовић, честитао је свим добитни-цима награда, истичући да њихови резултатинису понос само њихових родитеља и учитеља,већ и Прибоја. Он је рекао да ће се у будућностииздвајати још више средстава за побољшањеуслова школовања и уједно је пожелео свима

да на најбољи начин проведу дане распуста.У односу на претходну, ове године на-грађен је већи број ученика, и то ученици којису основно и средње образовање школске2016./2017.године завршили са просечномоценом 5,00, са по 8.000 динара и ученици којису основно и средње образовање у овој школс-кој години завршили као ученици генерације,са по 10.000 динара. Награда у висини од15.000, 12.000 и 10.000 динара припале су уче-ницима који су освојили неко од прва триместа на међународним такмичењима. За уче-нике који су освојили једно од прва три местана републичким такмичењима награде су запрво место 10.000, друго 8.000 и треће 7.000динара, ученици који су освојилиједно од прва три места на окруж-ним такмичењима награђени су запрво место по 5.000, друго по 3.000и треће 2.000 динара и ученицикоји су освојили једно од прва триместа на окружном екипном так-мичењу, награђени су за првоместо по 2.000, друго по 1.500 итреће по 1.000 динара.Награде су обезбеђене и за менторе ученика на међунаро-дним, републичким и окружнимтакмичењима, у износу наградекоју је остварио ученик, с тим да услучају да један ментор има вишетакмичара, истом буде додељенаједна награда, и то за освојеннајвећи резултат његовог ученикатакмичара.
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Министар просвете у посети 
општини Прибој

Министар просвете, науке и технолошког 
развоја, Младен Шарчевић, посетио је 5. маја
општину Прибој, где је осим што се састао са
представницима локалне самоуправе, обишао

основне и средње школе.Министар је у ОШ "Десанка Максимовић" и Машинско-електротехничкојшколи разговарао са ученицима, упознао се састањем на терену, а речи је било и о реформамау школству, малој матури за основце и увођењудуалног образовања у школе техничког смера.Он је изразио задовољство затеченим стањему Прибоју, имајући у виду стање на терену, алии чињеницу да су прибојске школе увек билевисоко вредноване приликом оцењивања установа. Школе у Прибоју су, према оцени министра, веома посвећене, са наставним кад-ром који зна свој посао, али и са локалном самоуправом која помаже и учествује

у образовању. "Осми разред у будућности чека полагање државне матуре, када заврше средњушколу и то је пројекат који ће потпуно променити начин уписа на студије. Оно што јејако важно за град као што је Прибој, јесте тода има добре основце, који су врхунски на такмичењима.", рекао је Шарчевић.Образовање у општини Прибој увек ћеимати помоћ локалне самоуправе, па је најављено решавање једног од дугогодишњихпроблема Машинско-електротехничке школе,а то је замена столарије и фасаде, док ће се убудућности, као и до сада водити рачуна о награђивању и стипендирању ученика, како усредњим школама, тако и на факултетима и удомену професорских звања, како би се адекватно одговорило на потребе тржиштарада у општини Прибој.
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Уговор општине Прибој са 
Министарством омладине и спорта

Министар омладине и спорта Вања Удовичић
потписао је 26. априла уговоре са 20 јединица

локалне самоуправе које имају основану 
канцеларију за младе, на основу резултата 

Конкурса за подршку јединицама локалне 
самоуправе у спровођењу омладинске 

политике на локалном новоу, међу којима је и
општина Прибој. Уговор у име општине 

Прибој, потписао је председник Општине,
Лазар Рвовић.У 20 градова и општина широм Србије,и ове године биће реализовани пројекти намењени запошљавању младих и подстицањуомладинског предузетништва, стварањууслова за квалитетно провођење слободногвремена, упражњавању здравих стилова жи-

вота, подстицању активног учешћа младих удруштвеним процесима, процесима доношењаодлука и развоју сервиса у локалним среди-нама, уз финансијску подршку Министарстваомладине и спорта од 31 милион динара.Локалне самоуправе спадају у реднајзначајнијих партнера Министарства омла-дине и спорта у остваривању циљева Нацио-налне стратегије за младе и Закона о младима.Министарство омладине и спорта је, укљу-чујући ово потписивање уговора, до сада кроз15 конкурса финансирало 481 пројеката једи-ница локалних самоуправа намењених израдии спровођењу локалних акционих планова замладе, подстицању развоја локалне омлади-нске политике са око 301 милион динара.
Нови мокри чворови у ОШ "Десанка Максимовић"
ОШ "Десанка Максимовић" из Прибоја добила

је нове тоалете, односно потпуно 
реко-нструисане мокре чворове, у оквиру 

Програма модернизације школа, који спроводи
и финансира Министарство просвете, науке и

технолошког развоја.У име општине Прибој, заменик пре-дседника Општине, Саша Василић потписао јетехнички пријем санитарних чворова у овојшколи, а том приликом се и захвалио Влади Републике Србије и ресорном министарству,због тога што су издвојили 4.000.000динара и уложили у ову прибојску школу. Техничку документацију и помоћ у на-дзору радова обезбедило је Јавно предузеће зауређење грађевинског земљишта и развој При-

боја, а након реконструкције мокрих чворова уовој градској школи, у истуреном одељењу овешколе у Сјеверину, биће такође извршена потпуна реконструкција мокрих чворова.



Прибојска топлана међу десет топлана које
ће прећи са фосилних горива на биомасу

Министар рударства и енергетике 
Александар Антић потписао је у четвртак 

22. јуна данас Споразуме о зајму и донацијама
са представницима Немачке развојне банке

(КфW) и Владе Швајцарске, који ће обезбедити
да 10 топлана у Србији, међу којима је и 

топлана у Прибоју, са фосилних горива пређу
на коришћење обновљивих извора енергије, 

односно биомасе.Цео пројекат је вредан 27 милиона евра,од чега је 20 милиона зајам КфW-а, док ћеВлада Швајцарске дати грант од пет милионаевра, а Немачка развојна банка грант од двамилиона евра.

Реч је о топланама у Малом Зворнику,Новој Вароши, Новом Пазару, Пријепољу,Бајиној Башти, Ваљеву, Прибоју, Кладову,Мајданпеку и Бечеју, које ће убудуће користитибиомасу уместо фосилних горива.Споразуми су потписани у оквирупројекта "Подстицање обновљиве енергије -развој тржишта биомасе у Србији", који је, какоје назначио министар, изузетно значајан заукупан енергетски систем. Потписивању спо-разума су присуствовали амбасадори Немачкеи Швајцарске Аксел Дитман и Филип Ге.
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Oдржан Сајам ЕУ пројеката 
„ЕУ и Србија на делу“

Сајам ЕУ пројеката „ЕУ и Србија на делу“ на
ком је представљен део досадашње подршке

Европске уније југоисточној Србији, одржан је
у јуну у спортској хали „Кеј“ у Пироту у 

организацији Делегације ЕУ у Србији, 
Канцеларије за европске интеграције 

Владе РС и Града Пирота.На Сајму су додељени сертификати о донацији за 14 општина овог региона које ће,уз финансијску подршку ЕУ и Владе РепубликеСрбије вредну преко три милиона евра, у наредном периоду спроводити инфрастру-ктурне пројекте, у оквиру развојног програмаЕвропски ПРОГРЕС, међу којима је и општинаПрибој са пројектом реконструкције јавне расвете у општини Прибој. Овим пројектом

предвиђена је замена старе расвете новим ЛЕДсијалицама, у целом урбаном подручју, за штаје уговор потписан 26. маја ове године. Сертификат о донацији за општину Прибојпримио је председник Општине, Лазар Рвовић.На Сајму ЕУ пројеката представљено јевише од 40 активних пројеката које фина-нсијски подржава ЕУ у овом делу Србије. Најза-ступљенији су били пројекти прекограничнесарадње са Бугарском као и они који су деопрограма Европски ПРОГРЕС, по ком је овајкрај и препознатљив али су грађани могли дасе информишу и о облицима подршке ЕУмалим и средњим предузећима, унапређењузапошљавања, помоћи социјално угроженимкатегориијама и другим примерима помоћи.
Скупштина општине усвојила Програм мера 

подршке за спровођење пољопривредне политике
Одборници Скупштине општине Прибој, по

претходно прибављеној сагласности 
Министарства пољопривреде и заштите 

животне средине, усвојили су Програм мера
подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја 

општине Прибој за 2017. годину. Ради се о 
програму којим су предвиђене одређене мере

подршке, кроз средства у износу од
10.000.000,00 динара, а која су опредељена 
Буџетом за 2017. годину за пољопривреду.На основу овог Програма расписана судва јавна позива и то Јавни позив за доделуподстицајних средстава за набавку опреме, механизације, квалитетних приплодних грла и

садног материјала и Јавни позив за регреси-рање вештачког осемењавања говеда. Општиуслови за све будуће подносиоце захтева су дабуду уписани у Регистар пољопривредних га-здинстава, као носиоци комерцијалног реги-строваног пољопривредног газдинства и да сеналазе у активном статусу, да имају пребива-лиште на територији општине Прибој, да надан подношења захтева нема евидентираних,а неизмирених јавних дажбина према евиденцији локалне и републичке пореске администрације, да се инвестиција односи наунапређење воћарске, ратарске или сточарскепроизводње, као и да доставе документацијукоја се буде тражила уз захтев.



Награђени најбољи спортисти 
у 2016. години

Спортски савет
Прибоја 

прогласио је
најбоље

појединце и екипе
у спорту за 2016.

годину.

Најбоља спорти-сткиња је к а р а т и с т к и њ аДејана Стојић.Н а ј б о љ и спортиста је шахиста Славиша Шушањ.Најбољи млади спортиста је атлетичарка Жељана Петрић.Најбољи тренер је Далибор Курћубић - ФК ФАП.Најбоља женска екипа ЖОК Прибој.Најбоља мушка екипа РК Прибој.Најбољи спортски радник је Есад Меховић -ЖКК Лим Прибој.Миломир Филиповић, председник Спортскогсавеза Прибој, захвалио се спортистима испортским колективима, на свечаности поводом проглашења најбољих у прибојскомспорту и најавио додатно ангажовање и сарадњу локалне самоуправе, Спортског савезаи осталих чинилаца у локалној самоуправи, наприпремама за јубиларне 55. МОСИ играмеследеће године у Прибоју.
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Оживеле теренске           
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Помоћ локалне самоуправе прибојском
здравству: Завршетак радова у 

РХ Центру на Бањи у августу
Одрицањем од свечарења поводом дана 

Општине, направило се простора за 
финансирање обнове медицинских амбуланти
у сеоским подручјима у наредном периоду, а да
би исте нормално функционисале, такође су
добиле донацију локалне самоуправе у виду

три, за рад неопходна рачунара. Рачунари ће се користити у амбулан-тама  у Крајчиновићима, Саставцима и Кратову, које су једне од ретких опсталих сеоских амбуланти у овом региону. Локална самоуправа у Прибоју финансира и радове наадаптацији првог спрата РХ Центра на Бањи,чији се завршетак очекује у августу.
        амбуланте у сеоским месним заједницама

Заједничка идеја локалне самоуправе и Дома
здравља Прибој, о оживљавању теренских 

амбуланти у месним заједницама Саставци,
Крајчиновићи и Кратово, у марту ове године

уродила је плодом. Старачком становништву
и становништву у неприступачним деловима

прибојске општине, на тај начин, примарна
здравствена заштита постала је доступнија.Локална самоуправа у наредних шестмесеци финансираће рад медицинског особљау овим амбулантама, и то три медицинске сестре и једног лекара, док је Дом здрављаПрибој обезбедио једно теренско возило, какоби се старачком становништву које гравитирака ове три амбуланте, омогућила адекватназдравствена заштита.

Медицинске сестре радиће у ове три амбуланте, свих пет радних дана, док ће лекарза пацијенте у Кратову у амбуланти радити понедељком и средом од 07:00-14:00 ч, у Саставцима уторком и четвртком и петком од07:00-10:30 ч, а у Крајчиновићима истим данима од 10:30-14:00 ч. Такође, сви мештаниових месних заједница који имају потребу запрегледом, а ради се о непокретним лицима ионима који због удаљености не могу да дођу доамбуланте, потребно је да се јаве најближој теренској амбуланти, како би се планирали одласци у кућне посете.



Трибина "Безбедност и родна 
равноправност на локалном нивоу"

Женска одборничка мрежа Прибој организо-
вала је почетком маја, трибину под називом

"Безбедност и родна равноправност 
на локалном нивоу".Трибина је била организована у склопуактивности "Отворена врата", а у оквирупројекта у који је укључена Скупштина општине Прибој, "Оснаживање жена у одлучи-вању кроз активно ангажовање у локалним одборничким мрежама", који спроводи Агенција уједињених нација за родну равно-

правност и оснаживање жена у Србији, уз фи-нансијску подршку Европске уније и ВладеШвајцарске кроз програм Европски ПРОГРЕС.Предавач на трибини био је потпуко-вник Горан Топаловић, начелник Одељења заобуку у Центру за мировне операције. ГоранТопаловић докторанд је на Факултету политичких наука (смер Међународне и европске студије), консултант и предавач изобласти родних питања и реформе секторабезбедности. Трибина је била отворена за свезаинтересоване грађане и грађанке. 
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Успешно завршен пројекат Одбора за равно-
правност полова "Једнаки у одлучивању"

Пројекат Одбора за равноправност полова 
општине Прибој "Једнаки у одлучивању", са

којим је конкурисано у оквиру Позива за 
подршку локалним мехнизмима за родну 

равноправност Европског ПРОГРЕСА, успешно
је окончан.За шест месеци колико је трајаопројекат, кроз промоцију жена у законодавнојвласти и успешне жене, радило се на повећањусвести грађана и локалних носиоца власти опоштовању принципа родне равноправностии политике једнаких могућности. 

Одборнице СО Прибој захваљујућипројекту, прошле су тренинге јавног наступа иродне равноправности, организовале суокругле столове и дебате, чиме су неформалнообучене и оснажене у законодавној власти, атиме ће не само унапредити и оснажити положај жена у политици, већ им и омогућитида својим ангажманом обезбеде веће учешћежена у свим сферама јавног живота.Пројекат чија је вредност 368.580 динфинансирале су Европска унија и ВладаШвајцарске у сарадњи са Владом РепубликеСрбије, кроз Програм Европски ПРОГРЕС.



Одржан округли сто 
„ПАРТНЕРСТВОМ ДО УСПЕХА“

У среду 14. јуна у хотелу "Лим" у Прибоју, у 
организацији Општине Прибој и Канцеларије

за локални економски развој, одржан је
округли сто "Партнерством до успеха", који

за циљ има унапређење пословног амбијента и
повећање конкурентности, кроз партнерски

однос локалне самоуправе и привреде.На састанку је представљен Привреднисавет општине Прибој, облик институцио-налне подршке локалној привреди. Савет ћеимати саветодавну улогу у области локалногекономског развоја, а између осталог и у про-цесу сертификације општина са повољним по-словним окружењем у југоисточној Европи,коју спроводи Национална алијанса за локалниекономски развој (НАЛЕД). Општина Прибој јеу октобру прошле године постала чланицаНАЛЕД-а, а тренутно су у току припреме за по-четак процеса сертификације (BFC SEE), којиби требало да траје око 12 месеци. Пред око 70присутних предузетника презентоване су мере

и активности које локална самоуправа узпомоћ Владе Србије предузима у процесу опоравка привреде у прибојској општини, каои статистички подаци који указују да је општина Прибој лидер у југозападној Србијипо пропорционалном буџетском улагању умере подршке предузетницима са 37 уложених милиона,од којих је 25 намењено за програмезапошљавања. Било је речи и о сету мера којиспроводи Национална служба за запошљавањеи о критеријумима које општине треба да испуне како би добиле сертификат BFC и SEE оповољном пословном окружењу и добримпартнерским односима општинске управе ипривредника. Округли сто обележила је интерактивнадискусија у којој су предузетници изнели својепредлоге за побољшање пословног амбијента,али и проблеме са којима се суочавају у пословању и комуникацији са локалном самоуправом. 
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„Европа, то си ТИ“ у Прибоју
Млади из Прибоја имали су прилику да из прве
руке сазнају више о процесу европских инте-

грација и користима које он доноси, а посебно
о могућностима за школовање, усавршавање и

волонтирање у земљама Европске уније.Њима су током „Сусрета са Европом“који је организован у оквиру кампање „Европа,то си ТИ“ коју финансирају Европска унија,Влада Швајцарске и Влада Републике Србијепреко развојног програма Европски ПРОГРЕС,представљени актуелни програми подршке ЕУ,са посебним освртом на оне који су намењенимладима – Ерасмус + и Европски волонтерскисервис.„Европска унија и Влада Швајцарске суподржале кампању „Европа, то си ТИ” управода би млади људи на југоистоку и југозападуСрбије могли да сазнају више о суштини процеса европских интеграција, односно какоће овај процес и учлањење утицати на њиховсвакодневни живот. Млади кроз студирањеили волонитрање у земљама ЕУ могу да ширесвоја знања и видике а тиме сигурно стварајусеби шансе за боље послове и бољу будућност”,рекао је Слободан Дерикоњић, представникЕвропског ПРОГРЕСа.„Имао сам прилику да будем у непосре-дном контакту са младима широм Србије и радује ме чињеница да су веома заинтересо-вани да постану део програма који им Европска унија нуди. Ми смо данас у Прибојуда пружимо све информације које ће вам помоћи да стекнете радно искуство кроз Европски волонтерски сервис, упознате различите културе и да се додатно усаврша-вате кроз формалне и неформалне видове 

образовања које нуде програми ЕУ за младе“,навео је Наим Лео Бешири из Тима Европа.„Европска унија и Влада Швајцарске годинама уназад подржавају напредак Прибојакроз финансијску подршку пројектима који доприносе развоју конкурентности локалнепривреде и инфраструктуре, јачају локалноуправљање и подстичу социјалну инклузију,све са циљем да становништво наше општинеживи боље. Неки од тих пројеката су директноутицали на побољшање квалитета животамладих, као што је адаптација омладинскогцентра“, истакао је Борис Мрдовић, председникСкупштине општине Прибој.Са циљем да се и млади других округаупознају са приликама које процес европскихинтеграција пружа, али и пренесу искустваоних који су своје идеје успешно реализовалиуз подршку ЕУ и Владе Швајцарске, сличан су-срет је претходно организован у Прокупљу,Алексинцу, Новом Пазару и Лесковцу.



Божићни дарови за децу Прибоја,
Пријепоља и Нове Вароши

Традиционална подела „Божићних дарова“ 
Хуманитарне организације „Стара Рашка“, 
обрадовала је и ове године 255-оро деце из

Прибоја, а укупно 850 социјално најугроженије
деце из три општине, Прибоја, Пријепоља и

Нове Вароши.Донацију вредну 4.300.000 динара и овегодине обезбедила је дијаспора у Канади окупљена око канадско-српске фондације

„Стара Рашка“ из Торонта. Дванаесту годинузаредом, породица Вараклић пореклом изПријепоља, организује у сестринској организа-цији Старе Рашке у Канади прикупљање новчаних средставa како би обрадовала мали-шане овог краја. У тих 12 година, прикупљеноје наменски за Божићне дарове нешто око500.000 евра, што у динарској противвредно-сти износи око 60 милиона динара.
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Деда Мраз обрадовао преко 1000 малишана
Општина Прибој и ове године организовала је
традиционалну поделу новогодишњих паке-

тића за малишане у месним заједницама, па је
тако ове године Деда Мраз обрадовао преко
1000 деце у
Крајчино-
вићима, 

Забрњици, 
Саставцима,

Сјеверину,
Увцу, 

Мраморју, 
Кратову,

Бањи, 
Калафатима и

у Годуши.Из буџетао п ш т и н е Прибој обезбе-ђени су паке-тићи и за децучланова удру-

жења МНРО, Удружења за дечју и церебралнупарализу Прибој, Црвени крст, Савез слепих ислабовидих, Удружење РВИ и ППБ, као и децу уболници.
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Донација Фонда за заштиту животне 
средине општини Прибој

Захваљујући донацији Фонда за заштиту жи-
вотне средине Републике Србије, Јавном 

предузећу за уређење грађевинског земљишта
и развој Прибоја, финансирана је набавка

трактора, радне машине са приколицом и
прикључком "мулчер", који се користи за 

кошење грања крај путева.

Захваљујући овој донацији, одржавањепутева који су у општинској надлежности бићезнатно олакшано. Набавка ове радне машинефинансирана је средствима Фонда за заштитуживотне средине у износу од 2.800.000 динара,док је укупна вредноста набављене опреме око3 милиона динара.
Нови километар пута у Рабреновцу

Овог пролећа завршено је асфалтирање новог
километра пута у МЗ Рача, у насељу 

Рабреновац, чија је вредност радова укупно
2.700.000 динара.Урађена сутри крака, каКојадиновићима500 m и два кракака Пурићимаукупне дужине300 m, док јеглавни пут добионаставак асфалтадужине 200 m.С р е д с т в асу обезбеђена избуџета општинеПрибој, а асфа-лтирање је ускладу са годиш-њим планом активности Јав-

ног предузећа за уређење грађевинског земљишта и развој Прибој, док је извођач радова била фирма "Сложна браћа" из Нове Вароши.



Асфалт у Јабукама
Село Јабуке добило је овог лета још 700 метара 

асфалта, на деоници која води ка прибојском 
излетишту Љесковац, манастиру Увац и са којом

се прибојска општина повезује са општином
Чајетина.

Радови предвиђени овогодишњим планомЈавног предузећа за уређење грађевинског земљишта и развој Прибоја, финансирани су из буџета општине Прибој. Извођач радова било јепредузеће "Путеви Златар".
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Подзиди на Бањи и у улици “8. марта”

Санирање клизишта на путу за Слободну зону
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Пресвлачење асфалта на улицама Прибоја
Јавно предузеће за уређење грађевинског 

земљишта и развој Прибојa, почетком јуна 
завршило је крпљење ударних рупа у граду и

пресвукло асфалт на мосту у Новом Прибоју.
Вредност радова износи око 4 милиона динара

а на Јавном тендеру посао пресвлачења 
асфалта у Прибоју добиило је предузеће 

Путеви Нови Пазар.Пресвлачење асфалтом целокупне дужине моста који је након 18 година коришћења био у лошем стању, у значајној

мери ће повећати безбедност путника на овојнајфрекфентнијој саобраћајници на улазу уНови Прибој. Закрпљене су ударне рупе у десетак улица у старом и новом делу града, атакође асфалт је пресвучен и на петљи у НовомПрибоју и на клизишту Глишина вода и регио-налном путу Бистрица-Увац. Такође, Путеви Србије су извршили поправке на магистралним путевима који пролазе кроз нашу општину.

Регионални пут 
Јармовац - Кокин брод

Раскрсница код 
Новог моста

Регионални пут
Прибој - Бистрица

Глишина вода



. Асфалтирано више        
У прибојској општини овог лета завршено је

асфалтирање још седам нових путних 
праваца. Ради се о путу у Добриловићима,

главни пут ка Прибојским Голешима, дужине
око 500 m и о два путна правца местима 

Жарковина и Равна ливада, дужине 300 m и
280 m.

Такође је асфалтиран и један крак у Прибојској Бањи дужине 220 m. Урађен је асфалт на путу ка Савићима у Потпећу, дужине300 метара и два правца на Јармовцу, дужине120 m и 230 m. Извођач радова било је предузеће "Путеви Златар", а исти су финансирани из буџета општине Прибој.
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Јармовац

Савићи - Потпећ

Јармовац
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      нових путних праваца 

Жарковина

Добриловићи

Прибојска Бања

Равна ливада



Асфалт у Сјеверину и Прибојским Челицама
Јавно предузеће за уређење грађевинског 
земљишта и развој Прибоја, у јулу месецу 

завршило је надзор радова на асфалтирању
200 метара пута у МЗ Сјеверин и 500 метара

у селу Прибојске Челице.

Радови су финансирани из буџета општине Прибој, а извођач пута је предузеће"Путеви Златар".
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Игралиште поред школе у Кукуровићима

Прибојске Челице

Сјеверин
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Дани аустријске културе у Прибоју
Дом културе "Пиво Караматијевић" у сарадњи

с Аустријским културним форумом (АКФ) 
организoвао је Дане аустријске културе, који

су почели 16. маја отварањем изложбе 
"Калиопе Аустрија- жене у друштву, култури

и науци", а изложбу је отворио мр Јоханес
Иршик, директор АКФ-а. Изложба се бави 

животом аустријских жена и њиховом 
борбом за еманципацију од времена 

бидермајера до 21. века.У времену од 16-19. маја у Великој салиДома културе свакодневно су  приказивани аустријски филмови, а улаз за пројекције  биоје бесплатан. Кроз пет филмова прибојској пу-блици представљен је пресек новије аустријскефилмске продукције која указује на различитеаспекте културног наслеђа Аустрије.

Различите генерације гледалаца крозФестивал су упознале аустријску културу, културно наслеђе ове државе, друштвениживот и историјске личности Аустрије. 

39. Лимске вечери дечје поезије
На КОНКУРС 39. Лимских вечери поезије ове 

године пристигло је 900 радoва ученика од V
до VIII разреда из 34 града Србије и Црне Горе.Жири у саставу Тоде Николетић, НаташаИвановић и Јадранка Ђерковић одабрао јешест финалиста који су наступили на финалној вечери манифестације 24. марта у ве-ликој сали Дома културе „Пиво Караматијевић“у Прибоју. Прву награду освојила је Ирина Мицо-вић, ученица 8. разреда из ОШ "Димитрије Туцовић" Краљево, са песмом "Моја звезда",док су другу и трећу награду добиле КсенијаЂурановић, такође ученица 8.разреда из ОШ “Штампар Макарије” Подгорица са песмом"Дијете среће" и Тамара Маринковић, 8. разред

из ОШ "Душан Радовић" из Бора, са песмом"Моја клупа". Додељене су и награде за најведрију инајмаштовитију песму, али и десет равноправних похвала. У традиционалном сегменту манифе-стације Гост песник наступио је дечји песникГоран Новаков,  добитник „Невенове“ наградеи награде „Змајевих дечијих игара“, док је у му-зичком делу програма наступила ВалентинаМалешевић, учесница низа дечијих фестивалакао и фестивала „Златна пахуља“Водитељ програма био је Мики Дамјановић, глумац Београдског драмског позоришта. Покровитељ 39. Лимских вечеридечје поезије је Општина Прибој. 



Дом културе: „Лаки комад“ победник 11.
Смотре драмског аматерског стваралаштва

Златиборског округа
Представа „Лаки комад“ Аматерске 

позоришне сцене Прибој победник је ового-
дишње 11. Смотре драмског стваралаштва

Златиборског округа, која се одржава у Бајној
Башти. Одлуком селекторке смотре глумице

Мирјане Требињац представа коју играју
глумци из Прибоја проглашена је за најбољу.Ово није једина награда коју је освојилаАматерска позоришна сцена Дома културе изПрибоја, награде су припале и Драгани Видаковић за најбољу женску улогу, Милораду

Дамјановићу за најбољу режију и Сањи Мимићза најбољу сценографију. Победом на овојСмотри Аматерска позоришна сцена је обезбе-дила учешће на Фестивалу аматерских позоришта Западне Србије 2017, који ће се овегодине одржати у Пријепољу.„Лаки комад“ је представа која је рађенапо тексту Небојше Ромчевића, комедија којаприказује различите карактере и односе људикоји су спремни да почине убиство зарад ком-форнијег и лагоднијег живота.
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„Сиромашни Ромео“  из Прибоја најбоља
представа 26. Међурепубличке  смотре

дечјег  драмског стваралаштва
Представа "Сиромашни Ромео" из Прибоја, у

режији Ибрахима Ћате Хасанагића, 
проглашена је за најбољу представу 26. 

Међурепубличке  смотре  дечјег  драмског
стваралаштва, која је одржана у 
организацији Дома културе "Пиво 

Караматијевић" од 5-8.јуна 2017. године. Све представе пратио је селекторСмотре, Драган Јовичић Јовић, као и Жири Канцеларије за младе Прибоја који је послесваке одгледане представе доделио награде занајбољу женску и мушку улогу у представи. Покровитељи Смотре су Министарство културе Републике Србије и Општина Прибој.



Изложба слика и мозаика
Саре Обрадовић

У Галерији Дома културе 21. априла отворена је
изложба младе прибојске сликарке Саре Обрадовић.Реч је о традиционалном циклусу Прибојски сликари који се у Дому културе одржава од 2007. године,а који има за циљ представљање и афирмацију сликараиз Прибоја, који својим делом и ангажманом обелажавајуликовну сцену нашег града.Овогодишњу изложбу отворио је академски сликарАлександар Тодоровић, професор у Уметничкој школи уУжицу коју је похађала Сара Обрадовић. Иначе ова при-бојска сликарка дипломирала је зидно сликарство на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, а наистом факултету завршила је и мастер студије.У оквиру овог Циклуса у Дому културе до сада суизлагани радови Дане Лончаревић 2007. године, МехмедаХ а џ и ф е ј з о в и ћ а2008, Дејана Пузо-вића 2009, 2010.године радови Синише Павло-вића, МиланаМила Мојићевићизлагала је 2012.године, 2015.Емине Фазлић и2016. Немање Ђуровића.

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

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

Мирослав Буквић
Јасмин Хоџић

Славиша Јањушевић

Одељење за урбанизам, 
грађевинарство, комунално-стамбене 

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

финансије и буџеттел: 033/2452-341 локал 145
Одељење за општу управу 

и заједничке пословетел: 033/2452-341 локал 149
Служба рачуноводствател: 033/2452-341 локал 124

Служба за пореску управутел: 033/2452-341 локал 137
Служба за скупштинске пословетел: 033/2452-341 локал 104

Матичарска служба033/2452-341 локал 131, 141
Општински услужни центартел: 033/2452-341 локал 110
КОРИСНИ ТЕЛЕФОНИ (033)Хитна Помоћ: 2451-124Полиција: 2445-688Ватрогасци: 451-123Дом Здравља: 2451-587 Амбуланта Насеље: 452-630Школски Диспанзер: 452-577Фап Стан: 454-863, грејање 453-688ЈКП Услуга: 452-881Електро дистрибуција: 445-641
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Прибој међу 20 општина
које су завршиле попис 
незаконито изграђених

објеката
Општина Прибој, једна је од 20 првих међу 100  општина
у Србији које су завршиле попис незаконито и изграђених

објеката на својој територији.Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као министарство које врши надзор надприменом Закона о озакоњењу објеката, анализирајућидосадашњи рад органа надлежних за озакоњење, представило је у марту резултате остварене у попису незаконито изграђених објеката. За три месеца општинесу пописале више од милион нелегалних објеката, а новепроцене су да их у Србији има укупно 2,2 милиона.




