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Ђацима првацима по 5.000
динара од Општине Прибој

За 151 ђака првака са територије општине Прибој,
1. септембар је био први дан у школи. У то име, локална самоуправа наставила је праксу из претходних година, па је
поводом првог сусрета са школом, наградила све ђаке прваке
симболичним новчаним подстицајем у висини од 5.000 дин
Уз износ од 5.000 динара, ђаци прваци добили су
традиционално и честитку од локалне самоуправе, а ове
године у ОШ "9. Мај" Саставци, срећан полазак у школу ђацима
је лично пожелео председник општине Прибој, Лазар Рвовић.
Он је том приликом рекао да ће Општина увек помагати сеоске
школе, јер је главни задатак данас задржати породицу на селу.
ОШ "9. Мај" Саставци уписала је пет ђака првака ове године, а
на исказану потребу за три неопходна компјутера, обећана је
донација локалне самоуправе.
У први разред основне школе у Србији ове школске
године пошло је 68.128 ученика што је за 722 мање него
прошле године. У школској 2017/2018. новина је кратак
јесењи распуст. Према Календару образовно-васпитног рада,
зимски распуст ће и ове године бити подељен на два дела.
Први део зимског распуста биће током новогодишњих и
божићних празника, од 30. децембра 2017. до 8. јануара 2018,
а други део од 1. до 9. фебруара 2018. Прво полугодиште се
завршава 31. јануара, а друго почиње 12. фебруара. Пролећни
распуст траје од 2. априла до 9. априла.

Свим талентованим студентима
општинска стипендија

Општина Прибој ће у школској 2017/18 години доделити
укупно 15 стипендија талентованим студентима који
испуњавају услове прописане Одлуком о стипендирању
Издавач: ОПШТИНА ПРИБОЈ,
12. јануара 108, Прибој, Србија
талентованих студената.
За издавача:
Председник општине
Студенти су рангирани према броју освојених бодова у
Лазар Рвовић складу са Одлуком о стипендирању талентованих студената,
Уредник садржаја: Сања Мановић
а ове године одлучено је да стипендију за талентоване
Технички уредник: Марко Јањушевић
студенте добију сви који испуњавају услове.
Тираж: 1000 примерака
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Десет камиона из ФАП-а
испоручено Војсци Србије

Министар одбране Александар Вулин присуствовао је у Прибоју примопредаји, која је
извршена 9. децембра, 10 камиона произведених у прибојском ФАП-у, за Војску Србије.
Министар је поручио да је свако улагање у
војску, улагање у домаћу производњу у нашој
земљи. Тренутно је по уговору о повременим и
привременим пословима у ФАП-у ангажовано
око 270 радника.
ФАП полако улази у друштво јаких и
извозно оријентисаних фирми, што може
донети само добро. Током ове године у ФАП-у
је обновљена производња камиона за Војску
Србије. Овом приликом је за војску испоручено
десет камиона, а до краја године очекује се да
буде завршено још толико.
Ресорни министар поручује да је циљ да
војска буде јака, задовољна, технолошки модерна и опремљена и да се
иде ка развоју домаће привреде.
Вулин се захвалио
радницима ФАП-а који су
веровали у државу, додајући да ће она учинити
све да ово предузеће настави да ради за своју
војску.
"Након
усвајања
УППР-а ФАП ће моћи нормално да функционише",
нагласио је Вулин.
Председник
општине Лазар Рвовић каже

да је на овај начин држава показала да брине о
Прибоју, јер се покретањем ФАП-а покреће цео
крај.
"Захваљујући
великим
напорима
државе, првенствено председника Александра
Вучића и Владе Србије, који су очување ФАП и
производњу камиона истакли као стратешко
опредељење, данас можемо да кажемо да нам
је дуг смањен за више од 100 милиона евра. Добили смо шансу коју морамо да искористимо",
рекао је Рвовић.
Према његовим речима, покретањем
производње уз помоћ Војске удахнут је живот
целом граду и шире.
ФАП поред камиона за Војску Србије,
тренутно ради и за друге домаће купце. У преговорима су и за послове у Египту и Алжиру.
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Прибој преузео председавање Сталним
комитетом и Скупштином МОСИ

У четвртак 30. новембра, у Прибоју је
одржана 6. седница Сталног комитета 54.
МОСИ а уједно и 1. седница 55. МОСИ Прибој,
након чега је одржана и 6. седница Скупштине
54. МОСИ и 1. седница 55. МОСИ 2018.
Свим општинама учесницама тог дана у
Прибоју поднет је извештај о одржаним 54.
МОСИ "Пљевља 2017", које су оцењене као
добро организоване и да је Прибоју постављен
задатак на високом нивоу, у чије се испуњење
не сумња. Тог дана је извршена и примопредаја
Сталног комитета Прибоју, те је за председника Сталног комитета 55. МОСИ "Прибој
2018" изабран Миломир Филиповић, дип.политиколог, иначе председник Спортског савеза

Прибоја и дугогодишњи спортски радник, а за
секретара Комитета Ђорђе Дујовић, дипл.правник, који иначе обавља функцију секретара
Скупштине општине. На првој седници Скупштине 55. МОСИ, за председника Скуштине
изабран је Борис Мрдовић, дипл.правник,
председник СО Прибој, док је за секретара
постављена Милица Дробњаковић, дипл.
правник.
Последњи пут Прибој је био домаћин
2004. године, а иначе је град са највише успеха
на играма. Прибој је једанест пута завршио
игре као победник у свеукупном пласману, а
шест пута је био успешан домаћин игара.
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У сусрет 55. МОСИ: Директор Атлетског
савеза Слободан Бранковић посетио Прибој

Прибој ће следеће године бити домаћин 55.
МОСИ "Прибој 2018" и тако ће као град са
највише успеха на овом спортском надметању, по седми пут угостити спортисте са
тромеђе Србије, Црне Горе и БиХ. Прве припреме и договори су у току, а тим поводом у
Прибоју је у петак 22. децембра боравио нови
директор Атлетског савеза Србије, Слободан
Бранковић.

Тема састанка са председником
Општине била је атлетика и атлетска инфраструктура у Прибоју, који после атлетских
шампиона, добија коначно и своје место на
регионалној атлетској мапи, изградњом свима
неопходне атлетске стазе.
Директор Атлетског савеза Србије рекао
је да је похвално што је локална самоуправа
ставила атлетску инфраструктуру као приоритет, имајући у виду таленат деце са овог поднебља, резултате спортиста и
љубав рекреативаца ка краљици спорта. Створиће се и реални услови за омасовљење
овог спорта али и адекватна
спортска инфраструктура пред
МОСИ 2018, рекао је Бранковић. Он је обећао помоћ Атлетског
савеза
Србије
у
организацији, али и атлетској
опреми и реквизитима, чији ће
један део остати у Прибоју и
након завршетка игара.
Председник општине
Прибој, Лазар Рвовић, захвалио

се на подршци Атлетског савеза, која ће бити
најпотребнија у делу организације, али и изразио сигурност у то, да ће Прибој бити добар домаћин 2018. године. Рвовић је казао да имајући
у виду то да Општина већ поседује идејни
пројекат, већ у јануару следеће године ући ће
се у тендерску процедуру, а са радовима чим то
омогуће временски услови. Пројекат је вредности 50 милиона динара а помоћ локалној самоуправи даће и ресорно Министарство, рекао је
он.
Изградњом атлетске стазе, осим за
МОСИ 2018. године, Прибој ће добити своје
место на регионалној атлетској мапи, а самим
тим и могућност организовања такмичења
вишег ранга у овом спорту. Осим тога, атлетска
стаза у граду, биће на корист свим спортистима и рекреативцима, стварајући тако
реалне и боље шансе за успех садашњим и
будућим шампионима.
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Завршена прва фаза радова на ископавању
средњовековног града Јагата

Након два месеца рада, Завичајни музеј из Прибоја, завршио је радове на ископавању средњовековног града Јагата. На висини од око 900 m
надморске висине, коначно су се појавили
обриси некадашњег доњег града, одбрамбене
куле и дела зида, а све то захваљујући финансијској подршци Општине Прибој, која је за
јавне радове издвојила 2 милиона динара.
На ископавању Јагата радило је 20-ак
људи, чији је рад био финансиран из средстава
локалне самоуправе. Ово је само прва фаза
ископавања, а оно што следи у наредним годинама је делимична реконструкција зидова и
стављање Јагата у туристичку понуду Прибоја.
Будућа истраживања, која тек следе, даће више
података о томе како је у граду био организован живот. Према речима директора Завичајног музеја из Прибоја, Сава Дерикоњића, ни
то када је стварно саграђен, не може се са сигурношћу тврдити, али је евидентно, имајући

у виду тип градње да се ради о објекту који је
зидан пре почетка 15. века.
Тврђава на чијем се ископавању радило
заузима простор од 1,2 хектара, са остацима
куле осматрачнице, одбрамбеног зида и
одбрамбене куле четвороугаоног облика.
Настанак Прибоја као града директно је повезан са утврђењем Јагат на Бићу, што се дало
закључити из историјских списа. Најстарији
писани подаци о постојању Јагата датирају из
1448. Због његове важности, под његовим зидинама гинуле су војске српских деспота и
босанских банова. Падала је тврђава из једне у
другу руку све до 1530. године када су Јагат
освојили Турци.
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Завршена прва фаза радова на изградњи
Рибарског насеља на Потпећком језеру

Радови на првој фази изградње Рибарског
насеља на Потпећком језеру, који се спроводе у
оквиру пројекта "Рибарско насеље на Потпећком језеру", са којим је Туристичка организација Прибој конкурисала код Министарства
трговине, туризма и телекомуникација,
завршени су средином децембра.
На тендеру који је Туристичка организација Прибој расписала за изградњу овог
комплекса, посао је добило предузеће Г.Р.
"Ровчанин Инжењеринг" д.о.о. из Пријепоља, а
вредност радова је 4.663.890 динара са ПДВом, након одлуке о додели уговора која је донета 11. септембра. У првој фази завршено је

постављање бунгалова, дела мобилијара,
тоалета као и довод струје и воде. У следећој
фази радова планирана је изградња великог
визиторског центра, ограђивање целокупне
површине насеља, уређење рибарске стазе и
набавка чамаца. Друга фаза радова очекује се
у периоду март-април 2018. године, а отварање
насеља у мају месецу, када ће и званично
почети са радом.
Изградњом Рибарског насеља на
Потпећком језеру биће обогаћена туристичка
понуда Прибоја, а грађани ће добити место за
окупљање риболоваца и љубитеља боравка у
природи.
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Прибој добио нову расвету

На територији општине
Прибој извршена је замена
старих светиљки на уличном
осветљењу, новим LED
сијалицама. Нове штедљиве
LED сијалице обезбеђене су
кроз пројекат "Реконструкција јавне расвете", са којим
је локална самоуправа конкурисала код Европске Уније у
оквиру Грант Шеме "
Европско партнерство
са општинама"
EuropeAid/136873/IH/ACT/RS.

Укупно је постављено 456
сијалица у градском подручју.
Досадашњи трошкови електричне енергије и одржавања јавне расвете од скоро
13 милиона годишње, овим
успешним пројектом постављања штедљивих LED светиљки, биће преполовљени и
направиће уштеду у прибојском буџету од 6,5
милиона
динара
на
годишњем нивоу.
Вредност пројекта је
166,787.61 евра, док општина
Прибој учествује са 20% сре
дстава. Пројекат финансира
Европска Унија у оквиру
Грант Шеме "Европско партнерство са општинама" EuropeAid/136873/IH/ACT/RS.
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Завршени радови на реконструкцији
управне зграде у Слободној зони

Радови на реконструкцији кровног покривача
и спољне столарије на управној згради у
Слободној зони завршени су у петак,
8. децембра.
Радови су се изводили претходна два
месеца у оквиру пројекта „Реконструкција
управне зграде у Слободној зони у општини
Прибој“, који су финансирале Европске унија и
Влада Швајцарске, кроз програм Европски
ПРОГРЕС, а извођач је била фирма ГАТ из Новог
Сада. Укупна вредност пројекта износи око
177.000 долара, од чега је општина Прибој
финансирала 21.914,58 долара односно
12.39%.
Реконструкцијом управне зграде,
простор за инвестирање у оквиру Слободне
зоне је учињен знатно привлачнијим.
„Већ је седам фирми закупило простор у
Слободној зони, укључујући управну зграду,
која сада пружа праве услове за рад, а још је важније да оне сада запошљавају 140, а у наредном
периоду планирају да запосле још 600 људи“, истакао је председник општине
Прибој Лазар Рвовић и
додао да је подршка
Европске уније и Владе
Швајцарске у складу са
опредељењем
Владе
Србије, као и општине Прибој, да се кроз инфраструктурно опремање Слободне
зоне и стварање потенцијала за гринфилд и бра-

унфулд инвестиције допринесе оживљавању
прибојске привреде.
Општина Прибој планира да у наредном
периоду комунално опреми и 4,5 хектара гринфилд простора у Слободној зони, како би био
спреман за изнајмљивање.
Грем Тиндал, менаџер Европског
ПРОГРЕСа, наводи развијену инфраструктуру
као предуслов свих инвестиција, а слободне
зоне као важан инструмент пословне инфраструктуре и шансу за привлачење инвестиција,
али и развој и оснивање малих и средњих
предузећа која чине стуб развоја привреде.
Програм Европски ПРОГРЕС, кроз који
су Европска унија и Влада Швајцарске у развој
јужне и југозападне Србије уложиле 24,46
милиона евра завршава се у јануару 2018.
године. Циљ програма је да допринесе
одрживом развоју 34 општине у неразвијеним
деловима Србије.
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Зграда ОШ "Бранко Радичевић" добила
нови кровни покривач

Зграда ОШ "Бранко Радичевић" у новембру,
добила је нови кровни покривач, у оквиру
реализације пројекта "Замена кровног
покривача на објекту Основне школе
"Бранко Радичевић".
Пројекат се реализовао у оквиру
пројекта Министарства привреде "Подршка
развоју локалне и регионалне инфраструк-

туре", захваљујући коме је замењен стари и дотрајали кров на овој школској згради. Радови
су финансирани из буџета ресорног министарства и локалне самоуправе, а укупна
вредност радова износи 3.397.833,60 динара са
ПДВ-ом. Извођач радова била је фирма
Г.Р. "Ровчанин-Инжењеринг", Пријепоље.

Прибој добио први мозаик у историји

Завичајни музеј Прибоја добио је први мозаик
у историји културе и уметности Прибоја.
Мозаик је настао на јубиларној 10.
Међународној дечијој уметничкој радионици
„ЈАГАРТ“ која је одржана у Прибоју
од 7. до 13. августа ове године.
Идејно решење за мозаик на
ком се налазе прикази фигурина из
праисторије пронађених на археолошким налазиштима у Крајчиновићима, осмислила је Слободанка
Клачар, кустос Завичајног музеја Прибој. Овај захтевни уметнички израз у
дело су спровели ментори и предавачи на 10. Међународној дечијој
уметничкој радионици „ЈАГАРТ“,
Александар Тодоровић - конзерватор
и сликар Музеја „Старо село“ Сирогојно са асистентима Кристином
Јаблановић, сликарком из Ужица,
Саром Обрадовић, сликарком из Прибоја и Бојаном Илићем, помоћником

конзерватора у Музеју „Старо село Сирогојно“.
Мозаик је постављен у дворишном
делу Завичајног музеја Прибој, док су радови
деце учесника 10. Међународне дечије
уметничке радионице „ЈАГАРТ“ изложени у
Галерији Завичајног музеја.
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Асфалт стигао у Кукуровиће

У прибојском селу Кукуровићи, удаљеном од
Прибоја око 40 km, октобра месеца званично је
завршено асфалтирање последње деонице
пута који се у протеклом периоду
асфалтирао у етапама.

се кренути у изградњу путева. То је један од
елемената који ће омогућити да ово буде пут
вишег ранга.", рекао је Рвовић нагласивши да
је све то на крају потреба и неопходност свих
грађана.
Народни посланик из Прибоја, Крсто
Тим поводом, завршетак ових радова и Јањушевић каже, да се остварио деценијски сан
добијање асфалта који ће значити и мешта- житеља овог краја. Јањушевић верује, имајући
нима околних 20 села свечано су обележени, а за пример асфалт у Кукуровићима, да путеви
пригодној свечаности и отварању пута прису- више не морају имати прву асоцијацију на
ствовали су руководство Општине Прибој на одласке, већ да је квалитетно улагање у путну
челу са председником Општине, Лазаром инфраструктуру, шанса за повратак и развој.
Рвовићем, народни посланик из овог краја,
"Важно је знати да, сигурно двадесетак
Крсто Јањушевић и делегација суседне села гравитира око овог главног путног правца
општине Пљевља, која је од овог прибојског и да ту велики број људи живи и да се озбиљно
села удаљена свега 1 km.
бави пољопривредом, а са овим путним правРади се о деоници од Расадника до цем ће све то сигурно бити подигнуто на један
Кукуровића, дужине 2,7 km, а иста је асфалти- виши ниво. Чињеница је да је јако кратак перана средствима Општине Прибој. Дугого- риод од момента решене путне инфраструдишња потреба за путном инфраструктуром ктуре кроз неко село до првих озбиљнијих
овог дела прибојске општине, сада се оства- пољопривредних активности у истом.", рекао
рила на задовољство мештана двадесетак села је Јањушевић.
са обе стране реке Поблаћнице, те су тако ствоОн је подсетио да је пре две и по године
рени реални услови за повратак на село, завршена прва фаза до Расадника, око 1,5 km,
његово оживљавање и бављење пољопривре- након чега је завршена друга фаза, од Расадом, првенствено узгојем малине која је и у дника до Кукуровића od 2,7 km. Народни
овом крају у експанзији.
посланик каже, да се ту неће зауставити.
Председник Рвовић је рекао да ће се на"На мање од километар је црногорска
ставити са улагањем у путну инфраструктуру, граница, овде су представници општине
до краја године још 10 km, а за наредну годину Пљевља и ми са њима разговарамо да видимо
је најавио знатна средства која ће Прибој на који начин можемо да направимо сарадњу.
добити за изградњу путева, чиме ће се оства- Идеја је да наставак овог путног правца ускоро
рити план ове локалне власти, да асфалт буде асфалтиран и са црногорске стране и
имамо квалитетан пут ка Пљевљима. Све је то
стигне до сваког села.
"Идеја на којој радимо са представни- шанса да се на један квалитетан начин оживи
цима општине Пљевља је да се отвори привре- овај крај. ", додао је Јањушевић.
мени гранични прелаз, са стране Пљеваља ће
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МЗ Рача

Асфалтирани нови путни правци

У септебру је завршено асфалтирање на
четири нове деонице.
У МЗ Рача асфалтирано је 400 метара
наставка пута Кожара-Орлосјед. Асфалтирано
је 500 метара асфалта на Глишиној води, у
улици Жртава фашистичког терора, као и

Глишина вода

100 m пута ка Бојићима у Пољицу и прилазни
пут Лагурама у Мраморју дужине 50 метара.
Сви путни правци финансирани су из
средстава локалне самоуправе, а извођач
путева је "Златар Путеви".
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Асфалт у Мажићима

Мажићи су добили 1.230 метара пута, крак ка
Милошевићима.
Ради се о раније веома неприступачној
деоници у овом делу месне заједнице.

Мажићи

Асфалтирање ове деонице финансирано је
удруженим средствима грађана и средствима
из буџета општине Прибој.

За путеве 26 милиона динара

Општина Прибој је у последњем кварталу
године издвојила око 26 милиона динара за
асфалтирање девет путних праваца и улица,
у укупној дужини око 6,5 km.
Извођач радова је фирма "Путеви
Златар" из Нове Вароши, а ради се о седам
путних праваца у сеоском подручју и две улице
у граду, који су започети или су радови у плану:
1. Пут у Крајчиновићима (од општинског пута Саставци-Крајчиновићи у дужини од 150 m према
кућама Јаховића;
2. Пут у Мажићима (од општинског
пута ХЕ Брана-Калафати-Мажићи,
скретање
према
Баковићима
1300m);
3. Пут у Хер Голешима (од државног
пута IIА реда број 191 према кућама
Човића у дужини од 850 m);
4. Пут у Заостру (од општинског категорисаног пута Крајчиновићи-Кукуровићи према Заостру у дужини
од 750 m);
5. Пут у Саставцима (од општинског
категорисаног пута СаставциКрајчиновићи, скретање у Валовљу
према Јевтовом гробу 1750 m);
6. Пут у Црнузима (од државног

пута IIА реда Лука-Црнузи-Милијеш, скретање
према Градберинама у дужини од 735 m);
7. Пут у Хер Голешима (од државног пута IIА
реда бр 191, скретање према Црнетићима у дужини од 1000 m);
8. Улица Иве Лоле Рибара (у дужини од 120 m,
504 m2);
9. Улица Саве Ковачевића (500 m2).
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Годуша добија водовод

Дугогодишњи проблем лошег
водоснабдевања у Годуши, ускоро
ће бити решен изградњом водовода. Радови који су почели 30. октобра трајаће два месеца, након
чега ће грађани овог насеља
имати уредно водоснабдевање.
Вредност ових радова је
11,5 милиона динара, а исти обухватају изградњу резервоара
(запремине 100 m3), цевовода
(дужине 1,2 km) и црпне станице.
Радове финансира Канцеларија за
управљање јавним улагањима
Владе Републике Србије.
Изградњом
овог
водовода,
решава се дугогодишњи проблем
водоснабдевања насеља Годуша
са могућношћу ширења броја
корисника.
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Кутловац

Нови километар асфалта у Кутловцу

Кутловац је овог лета добио нови
путног правца финансирано је из буџета
километар асфалта.
општине Прибој, а извођач радова било је
Ради се о 1050 m пута, на потезу до предузеће "Путеви Златар".
капеле сеоског гробља. Асфалтирање овог

Кутловац
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Валовље

Асфалт у Валовљу према Равни

Крајем новембра, засеок Равни у месној
заједници Саставци, добио је асфалт. Ради се о
скретању са општинског пута Саставци Крајчиновићи, према Јевтовом гробу.
Од планираних 1.750 метара, остало је
недовршено још око 100 метара, за шта изво-

Валовље

ђач радова чека пригодније временске
прилике. Ширина пута је 3 m, а биће постављене и банкине. Радови на асфалтирању ове
деонице финансирани су из буџета општине
Прибој уз учешће грађана.
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За уређење атарских путева у Прибоју
21,9 милиона динара

Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Управа за пољопривредно
земљиште, потписало је овог лета уговоре о
коришћењу средстава за уређење некатегорисаних путева и отресишта са представницима 67 јединица локалних самоуправа са
територије централне Србије.
За уређење некатегорисаних путева и
отресишта, буџетом Републике Србије и у
складу са Уредбом о утврђивању програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2017.
годину, предвиђена су средства у износу од 851
милион динара, од чега Министарство учествује са више од 249 милиона динара.
Потписивању у име општине Прибој
присуствовао је председник Општине Прибој,
Лазар Рвовић. У Прибоју ће за уређење
атарских путева бити издвојено 21.886.680
динара, од чега ће са 7,4 милиона динара
учествовати Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде, а остатак ће
финансирати локална самоуправа. Ради се о
санацији и поправци 10 путних праваца:
1. Део пута Батковићи – Стојнићи – Станковићи у дужини од 1000 m¹, МЗ Саставци;
2. Део пута Брезнима, у дужини од 1000 m¹, МЗ
Кратово;
3. Део пута у Грабовици, у дужини од 800
m¹(Ракетићи-капела Рађени 400 m и капела Рађени-Коса 400 m) МЗ Нови Град;
4. Део пута у Кнежевој реци, у дужини од 800
m¹ (Кнежева река-Заглавац 350 m и Ђондо-

вића-Гођешина 450 m) МЗ Крајчиновићи;
5. Део пута дом-Беновићи у дужини од 1300 m¹,
МЗ Мажићи;
6. Део пута од Остојића ка Ступовима у Калуђеровићима, у дужини од 1000 m¹, МЗ Бучје;
7. Део пута у Прибојским Голешима од Локве
до цркве на Растинини, у дужини од 5150 m¹,
МЗ Прибојска Голеша;
8. Део пута пута у Ритошићима ЉељениКречане у два потеза, у дужини од 1000 m¹, МЗ
Крајчиновићи;
9. Део пута за Шиљке у дужини од 1000 m¹, МЗ
Забрњица;
10. Део пута у Ожљу пут за Србљановиће у
дужини од 1500 m¹, МЗ Бучје.
Током претходне три године Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
заједно са локалним самоуправама уложило је
2,2 милијарде динара за уређење 2.500
километара атарских путева.
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Наставак подршке локалне самоуправе
унапређењу квалитета здравствене
заштите

Дом здравља Прибој и Општина Прибој
потписали су у септембру Анекс уговора, чиме
је омогућен наставак рада лекара и медицинских сестара у теренским амбулантама.

Почетком године реализована је
заједничка идеја локалне самоуправе и Дома
здравља Прибој о оживљавању теренских
амбуланти у сеоским подручјима, које су и
данас на услузи старачком и становништву из
неприступачних делова прибојске општине.
Општина Прибој препознала је потребе
становништва за повећањем доступности и
квалитета здравствене заштите, те је с
обзиром на недостатак здравственог кадра у

Дому здравља Прибој, омогућила пријем два
доктора медицине, једног психолога и три
медицинске сестре, тако што је обезбедила
средства за њихове зараде. Захваљујући томе,
Дом здравља је распоредом кадра омогућио
доступност здравствене заштите сеоском
становништву, обезбеђујући свакодневно рад
лекара и медицинске сестре у теренским
амбулантама. Анекс уговора предвиђа и
ангажовање још једног лекара који ће радити
као изабрани лекар у служби за здравствену
заштиту одраслог становништва, где је
недостатак лекара посебно изражен.
Након двадесет година, у Дому здравља
је почео са радом и психолог, који ће пружати
услуге деци и одраслом становништву, што ће
пацијентима смањити трошкове одласка у
друге градове ради добијања услуга психолога.
Здравствени радници ће бити ангажовани до 31.12.2017.године, након чега се
очекује наставак сарадње Дома здравља и
локалне
самоуправе,
на
задовољство
пацијената, а предвиђена је у наредном
периоду и набавка савременог теренског
возила за потребе медицинске екипе у кућном
лечењу, патронаже и санитетског превоза.
Пројекат унапређења здравствене
заштите становништва на сеоском подручју,
који спороводе Дом здравља и Општина
Прибој, за циљ има доступнију примарну
здравствену заштиту старачком, непокретном
и становништву у неприступачним деловима
општине Прибој.
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Мобилни мамограф у Дому здравља Прибој

У оквиру праћења и контроле здравља женске
популације, Планом Министарства здравља у
Дому здравља Прибој, после четири године,
поново је био стациониран мобилни мамограф
Клиничког центра Ниш, ради превенције и
раног откривања рака дојке.

Према распореду рада, снимања су се
обављала у термину од 08-14:30 радним данима и суботом, а циљна група су биле жене
старосне доби 50 до 69 година, када је пожељно урадити снимање ради превенције. Позиву се у Прибоју одазвало укупно 1366 жена.

На иницијативу прибојске болнице и локалне
самоуправе у Прибоју, склопљен је уговор о испомоћи хирурга из Опште болнице Ужице,
Општој болници Прибој, по коме ће општина
Прибој финансирати рад једног хирурга у
Прибоју. На тај начин, грађанима општине
Прибој омогућиће се квалитетнија
здравтвена заштита а хирурзима из Прибоја
одређен вид едукације.

Хирурзи из Ужица у Прибоју су ангажовани већ три седмице, а њихов рад, исхрану и
смештај финансира локална самоуправа. На
овај начин побољшава се стање прибојске
хирургије, за коју се планира набавка сета за
лапароскопску хирургију, за шта ће прибојски
хирурзи бити обучени од стране ужичких
колега.

Ужички хирург на испомоћи
Општој болници Прибој

Летовање за слепе и слабовиде о трошку
општине Прибој

Добра пракса из претходних година, финансирања летовања члановима удружења разних
социјално угрожених категорија друштва,
наставља се и ове године. Тако су у периоду од
2. до 9. септембра у прибојском одмаралишту
у Сутомору боравили чланови Удружења
слепих и слабовидих из три општине, Прибоја,
Пријепоља и Нове Вароши.
Укупно 50 чланова Удружења слепих и

слабовидих, са својим пратиоцима боравило је
седам дана у прибојском одмаралишту у Сутомору, о трошку Општине Прибој. Претходно су
о трошку локалне самоуправе летовала деца са
евиденције Центра за социјални рад, њих 55,
деца из Друштва за церебралну и дечју парализу као и чланови Удружења МНРО, а Општина Прибој летовањем је и ове године
наградила најбоље ученике прибојских школа.
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Донације приватног сектора Дому здравља
у Прибоју

Дом здравља Прибој у протеклом периоду добио је
од приватног сектора значајну донацију у виду
неопходне опреме за рад и медицинског
намештаја.

Социјално одговорне фирме хладњача "Био
Бери" власнице Цане Клисуре, продавница сатова
"Њу тајм" власнице Славице Ступић и ресторан

"Палма" Милка Јановића, донирали су клима
уређаје за дечије одељење и медицински намештај
за службу хитне медицинске помоћи. Поред
учесталих донација локалне самоуправе, овај вид
донирања од стране приватног сектора такође
директно утиче на побољшање квалитета
здравствених услуга у општини.

Бесплатни превентивни прегледи
за све грађане

Одлуком Министарства здравља Републике
Србије, у недељу 17.09.2017. године, на нивоу целе
Србије, обавили су се бесплатни превентивни прегледи за све грађане, како за оне који имају
здравствено осигурање, тако и за становништво
без здравствене књижице.

Упут за ове прегледе није потребан, а сви
суграђани који су дошли на превентивни преглед,
били су прегледани од стране лекара Опште болнице Прибој, по потреби интернисте, а према његовој процени били су организовани прегледи
кардиолога и ендокринолога. Свим пацијентима
рађен
је
ЕКГ, измерен ниво
шећера у
крви
и
крвни прит и с а к .
Акција је
наишла на
д о б а р
одзив, па
ће сличне
а к ц и ј е
бити организоване
и будућности.
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Завршена реконструкција операционих
сала у Општој болници Прибој

У прибојској Општој болници званично је завршена прва фаза радова на реконструкцији
операционог блока, односно две операционе
сале, којима је ово прво реновирање након 50
година.

Отварању реновираних сала поред директора Опште болнице у Прибоју, др Драгана
Пјевчевића, присуствовао је и директор Здравственог центра Ужице, Милош Божовић, који
је обишао сале у којима су обновљене подне и
зидне плочице, као и комплетна инсталација.
Након озбиљних проблема у функциоСредства за реконструкцију операционог блока у вредности од око 3 милиона ди- нисању прибојске хирургије, ове године запонара, обезбедило је ресорно министарство чет је пројекат њеног оживљавања кроз
преко Здравственог центра Ужице, док сарадњу са Здравственим центром у Ужицу и
локална самоуправа финансира рад ужичких додатно је проширен овим усмеравањем средхирурга, који ће у овим салама вршити неке од става у реновирање операционог блока. У
захтевнијих хирушких подухвата и истовре- другој фази овог пројекта биће набављена
комплетна апаратура за хирушки блок.
мено едуковати прибојске колеге.

др Драган Пјевчевић
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Гала Шалипур победница јубиларних
Дана Данила Лазовића

Ове године фестивал “Дани Данила Лазовића”
обележио је јубиларних пет година постојања
и чувања успомене на лик и дело доајена и
великана, глумца Данила Лазовића.
Фестивал који је трајао од 18. до 21.
октобра отворила је изложба “Првих пет
година” у Завичајном музеју, док су у Дому културе “Пиво Караматијевић” глумци Небојша
Дугалић и Борис Пинговић уз музичку
подршку извели свој кабаре “Да, то су били
дани”. Другог дана фестивала гостовала је
представа “Моје дете”, Београдског драмског
позоришта. Трећег дана прилику да уживају у
програму имали су и најмлађи становници
Прибоја гледајући представу “Сиромашни
Ромео” у режији Ибрахима Хасангића. Програм
“Упознај прибојске песнике” осмишљен је тако
да упозна публику и госте са локалном културом и великим потенцијалом наших песника.
Трећи дан, традиционално, био је обележен
програмом “Данилу у част”. Ове године су угошћени Тања Бошковић, Ирфан Менсур, Снежана
Савић, Раде Марјановић и Милица Милша уз
домаћина фестивала Михаила Лаптошевића.
Четрвти дан обележило је такмичење
студената из Црне Горе, Босне и Херцеговине,
Македоније и Србије у говорењу поезије. Овогодишњи гост је глумац Милутин Мима Караџић, док је музички гост глумица Ана
Софреновић. Стручни жири су чинили: проф.
др Радован Кнежевић, проф. Дубравка Дракић,
проф. Андријана Виденовић, редитељка Наташа Поплавска и гост глумац Мима Караџић.
На завршној вечери су представљен и
победник “Интернет конкурса у говорењу пое-

зије”, а победница овогодишњих Дана Данила
Лазовића је Прибојка, Гала Шалипур, која је понела престижну награду “Повеља Данило
Лазовић” и новчани део награде који се
обезбеђује под покровитељством председника
општине Прибој.
Оснивачи фетсивала су Дом културе
“Пиво Караматијећ” и Завичајни музеј Прибој,
а под покровитељством општине Прибој и
председника општине Прибој.

Мима Караџић
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Нова представа Аматерске позоришне
сцене из Прибоја
"Генерална проба самоубиства"

Глумци Аматерске позоришне сцене из Прибоја, ове зиме припремили су нову представу
"Генерална проба самоубиства", која је
премијерно играна 18. новембра, а са којом су
поново покупили симпатије прибојске публике.
Представа је рађена по тексту Душана

Ковачевића, а у режији Тијане Васић. У представи играју: Саша Бјелић, Хасан Чичић,
Милица Ожеговић, Ибрахим Ћата Хасанагић,
Анес Шњуфа Хрловић, Зејна Алић, Фахрудин
Плави Џелиловић, Мирко Тошић, Биљана
Павловић. Техничко вођство Елма Леђеновић.

Одржане 45. Лимске вечери поезије

Од 13. до 15. децембра ове године, одржане су
45. по реду Лимске вечери поезије у Прибоју.
Победница овогодишњих Лимских вечери
поезије је Петра Видаковић Цветковић из
Београда, која је награђена штампањем
збирке поезије, комплетом књига
и новчаним износом.
У оквиру програма који је трајао
три дана, љубитељи
поезије упознали су се
ближе са Енесом
Халиловићем,
у
оквиру
вечери
"Портрет песника",
док се наредну вече са
својом збирком поезије
представио
прошлогодишњи
победник,
Марко
Јовић. Учесници манифестације имали су

пријем код председника Општине, а обишли су
и Завичајни музеј у Прибоју.
Организатор 45. Лимских вечери
поезије је Дом културе “Пиво Караматијевић”
из Прибоја, а као и до сада покровитељи су
Министарство културе Републике Србије и
Општина Прибој.
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Одборнице СО подржале иницијативу за
изградњу сигурне куће

Поводом светске кампање "16 дана активизма против насиља над женама", коју је
обележило преко 1700 организација у преко
100 држава света, Удружене жене Златиборског округа организовале су заједничке акције
у свих десет локалних самоуправа Златиборског округа под слоганом: "Удружене жене
Златиборског округа за регионалну сигурну
кућу, СОС телефон, Фонд за жене и примену

Истанбулске конвенције." Акцији су се придружиле и жене из политичких партија које партиципирају у локалној скупштини.

Прва акција одржана је 25. новембра на
Међународни дан борбе против насиља над
женама, у 5 до 12 на Тргу ФАП-а, а иста акција
одржана је и у осталим локалним самоуправама Златиборског округа, тако што су грађани
и грађанке давали своје
потписе за изградњу регионалне сигурне куће.
Током акције одборнице су делиле промотивне материјале и
сакупљале потписе за
изградњу регионалне
сигурне куће за жене
жртве насиља.
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Трибина "Ка бољој заштити жена са искуством насиља у породици и партнерским
односима на Златиборском округу"

У просторијама Канцеларије за младе, у петак
22. децембра, одржана је трибина под називом
"Ка бољој заштити жена са искуством
насиља у породици и партнерским односима
на Златиборском округу". Трибину су организовали Женски центар Ужице, Удружење
"Сачувајмо село" Прибој, Унија жена СНС, а
подршку је дала и Скупштина општине
Прибој, са Одбором за равноправност полова.

Грађанке и грађани Прибоја подробније
су информисани о правној заштити од насиља
у породици и примени Закона о спречавању
насиља у породици, који је ступио на снагу
првог јуна 2017.год. Поред тога, представљене
су могућности подршке кроз СОС услугу и
друге активности које Удружене жене Злати-

борског округа покрећу како би се заокружила
заштита и подршка женама са искуством насиља у складу са Истанбулском конвенцијом.
Присутни су се упознали са услугом
бесплатан СОС телефон, о чему је говорила
координаторка Радмила Гујанчић, изневши
фрапантне податке о насиљу у породици које
се свакодневно дешава, али нажалост још увек
у малом броју пријављује. Кроз ову услугу, на
нивоу Златиборског округа, жртвама насиља
пружа се бесплатна психо-социјална и едукативна подршка, као и правна помоћ.
О законодавном оквиру заштите од насиља у породици и партнерског насиља, као и
о практичним искуствима, говорила је консултанткиња на СОС телефону и прижању бесплатне правне помоћи, дипл.правница Весна
Богдановић.
Наредни корак у борби против насиља у
породици и спречавању понављања истог је
изградња регионалне сигурне куће, пројекта
који су подржале одборнице Скупштине општине Прибој, регионализација СОС телефона,
формирање Фонда за жене и примену Истанбулске конвенције. Према званичним подацима, починиоци насиља у породици су
великом већином мушкарци, око 78% пријављених и процесуираних случајева, а најчешће
жртве насиља су жене, деца и старије особе.
Према подацима УН, први узрок смрти или
инвалидности међу женама, нису болести или
саобраћајне несреће, већ насиље, а најопасније
место за жену је њен сопствени дом.
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Акција "Дан пешачења у Србији" и у Прибоју

Удружење ЖКП "Љесковац" Прибој и ОШ "Вук
Караџић" из Прибоја, у сарадњи са Туристичком организацијом Прибој, ове године
учествовали су у заједничкој акцији на
републичком нивоу "Дан пешачења у Србији".
За покретање акције одабран је 16.
септембар, а у њој су учествовали ученици од
1. до 4. разреда ОШ "Вук Караџић", са својим
учитељима и учитељицама.
У оквиру акције планирано је да деца
буду превезена организованим превозом од
новог до старог дела града, одакле ће се
кретати маркираном планинарском стазом

"Стари град-Стаза здравља-Осовник". Укупна
дужина ове стазе је 6 km, а деца су паузу
правила на Осовнику, где им је био одржан
едукативни час о понашању у природи, на коме
су између осталог сазнали многе занимљиве
податке, попут тога колико је отпаду потребно
да се разгради у природи, како се монтира
шатор и сл. Деци је тог дана било обезбеђено
пециво, воће и чај.
Акција "Дан пешачења у Србији" за циљ
има популаризацију физичке активности, боравка у природи и здравог начина живота.

Општина Прибој потписник
Меморандума о разумевању
за побољшање енергетске
ефикасности
Представници 29 општина у Србији потписали су у
уторак 28. новембра, Меморандум о разумевању са
Програмом Уједињених нација за развој (УНДП) како би
побољшали енергетску ефикасност и искористили
потенцијал локално расположиве биомасе.

Реч је о локалним самоуправама које имају између
20 и 40 хиљада становника и које су изабране на основу
Јавног позива објављеног у августу ове године, међу
којима је и општина Прибој.
Потписивањем Меморандума изабране општине
сагласиле су се да израђују годишњи извештај о
остваривању циљева уштеде енергије за локалну
самоуправу, затим програм енергетске ефикасности, као
и да спроведу обуку корисника у објектима од јавног
значаја који су у надлежности јединице локалне
самоуправе за коришћење и унос података у
Информациони систем за енергетски менаџмент.
Локалне самоуправе су се такође обавезале да израде
инвентар котловских постројења и да обезбеде услове за
спровођење релевантних обука. Током 2017. и 2018.
године, уз стручно-саветодавну и техничку помоћ
консултаната које ће ангажовати УНДП, у 29 општина
биће организоване обуке о финансирању пројеката
производње енергије из биомасе на пољопривредним
газдинствима, као и обуке о енергетским засадима.

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
Миомир Чавић
nacelnik@priboj.rs
033/2445-442
Помоћници председника општине:
Мирослав Буквић
Јасмин Хоџић
Славиша Јањушевић

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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