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САДРЖАЈ: У Прибоју издата прва електронска
дозвола у СрбијиУ Србији је 4. јануара ове године, званично почело из-давање електронских грађевинских дозвола у свим локалнимсамоуправама, а систем се налази у Агенцији за привредне ре-гистре и приступа му се преко више сајтова.Пуштањем у рад једног оваквог система, Србија је значајноунапредила свој привредни амбијент. Први корак ка томе биоје измена Закона о планирању и изградњи и увођење обједи-њене процедуре издавања грађевинских дозвола, а након тогаи почетак рада овог система у свим локалним самоуправама.Са почетком рада система за електронске грађевинске доз-воле, пристигли су и први захтеви који су поднети у електро-нској форми, али нису сви и одобрени. Званично прваелектронска дозвола ове врсте, издата је у Прибоју, по захтевукоји је поднет у електронској форми од стране физичког лица.На овај начин Прибој је добио својеврсну историју и печат, уоквиру најважније привредне реформе која се тренутно спро-води у Србији.Систем је једноставан јер се кроз процедуру пролази у пет ко-рака, бирањем опција из падајућих менија. Омогућено јепраћење тока решавања захтева, подносилац и институцијеукључене у процедуру добијају е-маил обавештења о статусупредмета. Софтвер упозорава службенике на рокове за посту-пање по захтеву. Документи се дигитално потписују због чегаје немогућа њихова злоупотреба и накнадна модификација.За функционисање једног оваквог система, донацију је обез-бедио НАЛЕД, у износу од 400.000 евра за израду софтвера зае-дозволе, а новац су донирале владе Немачке и Швајцарскепреко ГИЗ Отвореног регионалног фонда за модернизацијуопштинских услуга и Швајцарске развојне агенције.

02 - У Прибоју издата прва ел. дозвола03 - Лето у знаку Сутомора04 - Отворен пут ка Слободној зони05 - Отворена Регионална управа граничнеполиције; Гранични прелаз Царево Поље06 - Општина наградила најбоље ученике07 - Најбољи студенти код председника08 - Рафтери рафтинг клуба "Еко Лим"напријему код председника Општине09 - Одржана конститутивна седница Скуп-штине општине Прибој;  Издвајамо10 - Велимир Илић у Прибоју11 - Амбасадор Португала у посети Прибоју;Прибој у ритму Европе на португалском12 - 13 - Дирекција за изградњу Прибоја14 - Потписани уговори за развој услуга со-цијалне заштите; Потписан Споразум о уре-ђивању међусобних права и обавеза15 - Деца из социјално угрожених породицабесплатно на мору; Дан општине Прибој и2016. године без свечарења16 - Отворена самоуслужна радна станицаНСЗ-а у Општини Прибој17 - Одржан Сајам запошљавања Нацио-налне службе у Прибоју18 - Породилиште у Прибоју добило уређајза неонатални скрининг слуха19 - Донација ТИКА-е Општој болници При-бој: Нови ултразвучни апарат; Донација Оп-штине Прибој Дому здравља20 - ХО "Стара Рашка" поделила божићнепоклоне деци Прибоја21 - Прибој на Сајму туризма у Београду22 - Отворено Нивеа дечје игралиште23 - 56. Међународна "Трка кроз Србију"24 - У Прибоју одржан сајам полиције подслоганом "Сајам за будућност"; Канцеларијаза младе добила новог координатора25 - Обећано-испуњено: Реконструисан ко-шаркашки терен између школа26 - Адаптиран кровни покривач амбулантеу Крајчиновићима27 - Прибој добио реконструисано шета-лиште28 - Одржане 38. Лимске вечери дечје пое-зије; Одржана 46. Општинска смотра реци-татора29 - 25. Међурепубличка смотра дечјегдрамског стваралаштва у Прибоју; Оживелопозориште у Прибоју30 - Чувар спортског духа Прибоја: ЗоранЋуковић 31 - Најактивније лето у Прибоју - Бес-платни тренинзи у COCA-COLA активнојзониИздавач: ОПШТИНА ПРИБОЈ,
12. јануара 108, Прибој, СрбијаЗа издавача:       Председник општине

Лазар РвовићУредник садржаја: Сања МановићТехнички уредник: Марко ЈањушевићТираж: 1000 примерака

02



Лето у знаку Сутомора - почело са радом 
Општинско одмаралиште 

Ове сезоне, након потпуне реконструкције Оп-
штинског одмаралишта у Сутомору, која је

трајала три године, дечје и омладинско одма-
ралиште у општинском власништву почиње
са радом. Званичан почетак је 9. јула, када је

заказана прва смена деце. Одмаралиште ће овог лета радити у 8смена, од којих је прва 9. јула а последња 27. ав-густа. Објекат располаже са 60 лежаја у двок-реветним, трокреветним, четворокреветним ишестокреветним собама, које имају купатилои клима уређаје, а цео објекат је покривен ин-тернет сигналом и видео надзором. Сва деца уодмаралишту биће под надзором професио-налног кадра, васпитача, инструктора пли-вања, лекара и аниматора, а бићеорганизовани и обука непливача, спортске ак-тивности као и забава. Уз редовне васпитаче, усвакој смени ће бити и наставнички кадар изматичних школа.Туристичка организација Прибој при-премила је за ово лето седмодневни аранжман,као готову понуду за децу, по цени од 100 еура,у које је урачунато 7 пансиона, превоз, осигу-рање и боравишна такса, а плаћање је могућеу 4 месечне рате. Такође, превоз до плаже је ор-ганизован. Пријаве за децу која похађају основне исредње школе у Прибоју, трајаће до 15.07.2016.године, а деца која похађају школу ван Прибоја,могу се пријавити лично у Туристичкој орга-низацији Прибој. Прва рата се плаћа приликом потписи-вања уговора у Туристичкој организацији При-бој, у интервалу од 15.07. до 25.07. а свака

наредна истог датума у наредном месецу.Општина Прибој овог лета награђујенајбоље ученике генерација у основним исредњим школама, који су завршили своје ос-могодишње, односно средњошколско школо-вање, са бесплатним летовањем уодмаралишту у Сутомору.Општина је како, је било предвиђеноПланом капиталних инвестиција, издвојила 17милиона динара за реконструкцију овог одма-ралишта, а осим деци и омладини, одмара-лиште ће послужити и деци слабијегматеријалног стања, из породица које су ко-рисници материјалне помоћи, па ће тако овоглета њих 55 летовати о трошку општине При-бој. Прибојско одмаралиште има дугу тради-цију и постоји и ради од 1968. године, ареконструкцијом коју је финансирала општинаПрибој, коначно ће, већ ове године послужитисвојој намени, у новом и савременом руху понајновијим стандардима.Смене летовања у одмаралишту у Сутомору:1. смена од 09.07. до 16.07. 2. смена од 16.07. до 23.07. 3. смена од 23.07. до 30.07. 4. смена од 30.07. до 06.08. 5. смена од 06.08. до 13.08. 6. смена од 13.08. до 20.08. 7. смена од 20.08. до 27.08. 8. смена од 27.08. до 03.09. Информације на телефоне: 033/2449120033/2451599069/8461010
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Отворен реконструисани пут ка 
Слободној зони

Министар у Влади Србије, Никола Селаковић
са сарадницима био је 12. априла у Прибоју, где
је посетио реконструисану деоницу приступ-
ног пута, која води до Слободне зоне, тринае-

сте у Србији. Он је са представницима локалне
самоуправе, представницима ЈП "Путеви

Србије", представницима Министарства саоб-
раћаја, грађевинарства и инфраструктуре

као и шпанским инвеститорима, обишао један
од највећих погона у Слободној зони, у коме ће

производњу покренути шпанска компанија
"Рефиса" и тако обезбедити посао за 100 При-

бојаца.Ради се о 2,6 km путног правца, чију ре-конструкцију је финансирала Влада Србије асве у циљу привлачења инвестиција и ства-рања боље инвестиционе климе у општиниПрибој. Након што је добијена 13. по реду Сло-бодна зона у Србији, своју производњу у једномод погона покренуће шпанска компанија "Ре-фиса", а није искључено и да ускоро Слободназона добије још једног инвеститора. Обила-зећи погон у реконструкцији, министар уВлади Србије Никола Селаковић, рекао је да јеотварање овог пута један од главних пред-услова који су се морали испунити, како би сеоживела индустријска производња у Прибоју."Уверени смо да ће у наредном периоду,100 Прибојаца наћи посао и тако 100 породицадобити сигуран приход. Уверени смо да је овосамо почетак, план је да у наредне две годинеПрибој добије преко 350 људи запослених ди-ректно у индустријској производњи.", рекао јеСелаковић.

Селаковић је нагласио да је Прибој каоопштина сигурно најмање место, које је до-било овакву подршку и третман од ВладеСрбије, али и да је Прибој једна од ретких оп-штина која преко 40% свог буџета инвестирау инфраструктурне пројекте, што је ВладаСрбије и препознала.Он је током своје посете, обишао и Си-гурну кућу Центра за социјални рад у Прибоју,који спада међу најбоље установе овог типа.Влада Србије ће наставити да помажеовај изузетно важан, погранични крај Србије,поручио је Селаковић.
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Отворена Регионална управа граничне 
полиције у Прибоју

Министар унутрашњих послова Небојша Сте-
фановић отворио је почетком фебруара у

Прибоју, Регионалну управу граничне полиције
ка Црној Гори која се од 2007. године налазила

у Пријепољу. Стефановић је том приликом
рекао да ће, и поред добрих резултата које је
полиција остварила у претходне две године,
инсистирати на још жешћој борби против

шверца.Према речима министра Стефановића,отворени регионални центар у новој згради,који покрива читаву територију граничне ли-није Србије према Босни и Херцеговини иЦрној Гори, и у који су пребачене и две станице

полиције, омогућиће да полиција ефикасијеради и да има бољи контакт са грађанима, штоје од посебне важности.У опремање зграде, која је раније припа-дала ФАП-у, Влада је уложила 15 милиона ди-нара. Прибојска општина помогла је уређењеприлаза, а површина зграде је 1.500 метараквадратних и у њој су смештене и станице гра-ничне полиције Прибој и Увац.Стефановић је рекао да је у прибојскојопштини постигнут висок степен безбедностии да ће отварање овог центра, у коме ће битизапослено око 100 људи, имати значаја и за оп-штину Прибој.
Почео са радом гранични прелаз

Царево Поље на Увцу
11. фебруара ове године, након 25 година, зва-
нично је почео са радом гранични прелаз Ца-

рево Поље на Увцу. Гранични прелаз, чијим је отварањемпуштен у рад мост између територија Србије иБосне и Херцеговине, отворен је на ини-цијативу две пограничне општине Прибој иРудо, а уз велику подршку Владе Србије иУправе граничне полиције. Отварањем новогграничног прелаза, решен је деценијски про-блем преласка границе и великих гужви награничном прелазу Увац грађана општинаПрибој и Рудо, који свакодневно гравитирајуна овом граничном подручју. На овај начин из-бећи ће се велике гужве на државној граници,обзиром да ће овај прелаз служити само за гра-ђане Прибоја и суседне општине Рудо.



Општина Прибој наградила 
најбоље ученике

Према Одлуци Општинског већа општине
Прибој, како то сада већ традиција налаже и
ове године новчано су награђени најбољи уче-
ници генерација у основним и средњим шко-

лама, ученици који су основно и средње
образовање завршили са просеком 5,00, али и

ученици који су освојили једно од прва три
места на републичким такмичењима. По-

хвале и новчане награде, младим надама При-
боја уручио је лично председник Општине,

Лазар Рвовић.За награђивање најбољих, Општина јеове године издвојила око 900.000 динара. Уче-ници који су основно и средње образовање за-вршили са просеком 5,00 награђени су са по8.000 динара, ученици који су основно исредње образовање завршили као ученици ге-

нерације са по 10.000 динара и ученици који суосвојили једно од прва три места на републич-ким такмичењима, са по 10.000, 8.000 и 7.000динара.Средства за награђивање, као и пре-тходних година издвојена су и за менторе уче-ника који су остварили резултате нарепубличким такмичењима, али и за ученикекоји су освојили једно од прва три места наокружним такмичењима, и то по 5.000, 3.000 и2.000 динара, док је награда за прва три местана окружном екипном такмичењу, по 2.000,1.500 и 1.000 динара. Председник Општине Лазар Рвовић, че-ститао је свим добитницима награда од ло-калне самоуправе и пожелео им успех у даљемшколовању.
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Најбољи студенти код 
председника Општине

Општина Прибој и у 2016. години наставила је
са курсом улагања у образовање и награђи-
вање најбољих студената у локалној зајед-

ници. Тим поводом, почетком текуће године,
извршено је свечано потписивање уговора о

стипендирању са 10 студената, који су испу-
нили услове Конкурса за стипендирање тален-

тованих студената. Уз наде да ће ови млади људи својим ан-гажманом након завршених студија, помоћисвојој локалној заједници, која сада помажењих, разговарало се и о њиховим плановима забудућност. Са друге стране, од студената сечуло колико им значи један овакав вид подсти-

цаја и мотивације за школовање, али и бољерезултате. Уз констатацију да је знање највећикапитал, председник Општине пожелео јеовим младим људима још боље резултате у бу-дућности, за које ће се увек пронаћи начин дасе награде.Стипендија за талентоване студенте до-дељује се без обавезе враћања, а исплаћује се удесет једнаких месечних рата, у износу од12.000 динара. За школску 2015/2016. годину,право на ову стипендију остварило је десетприбојских студената, са просечном оценомизнад 9.



Рафтери рафтинг клуба "Еко Лим" из Прибоја
на пријему код председника Општине

Рафтери рафтинг клуба "Еко Лим" из Прибоја,
након освојеног 3. места на Државном првен-

ству у рафтингу, имали су пријем код председ-
ника Општине. Млади рафтери, на челу са

тренером и председником овог клуба, Дејаном
Пузовићем, у разговору са председником Оп-
штине и председником Спортског савеза оп-

штине Прибој, Миломиром Филиповићем,
изнели су своје импресије након првенства и

сјајног резултата, а било је речи и о подршци
локалне самоуправе, која претходних година

није била присутна.Честитавши сјајан резултат рафтерима"Еко Лим"-а, председник општине ПрибојЛазар Рвовић, рекао је да је овако добар резул-тат обавезао локалну самоуправу да их у бу-дућности подржи, али и да већ од следећегодине буду и буџетски подржани на годиш-њем нивоу, како би имали одређена средстваза спровођење својих активности."Њихов резултат дао нам је и обавезу даих у будућим активностима подржимо и по-могнемо, јер то и сам резултат показује.", рекаоје он. На пријему је било и речи о могућностипобољшања тренутне опреме коју поседују зарад, обзиром на тренинге изводе са туристич-ким а не спортским веслима, а иначе користеопрему за рафтинг коју им је на коришћењеуступила Туристичка организација Прибој.Тренер и председник рафтинг клуба"Еко Лим" из Прибоја Дејан Пузовић, истакаоје да је било изузетно тешко доћи до трећегместа, обзиром на јако оштру конкуренцију

коју су чинили тимови који се веома дуго баверафтингом."Успели смо да будемо трећи у државиСрбији и квалификовали смо се за такмичењеу куповима. То је за наш град и за наше момкејако битно, јер стварно имамо амбиције да бу-демо први у Европи и бар пети у свету.", рекаоје Пузовић.За младе момке Лазара Мојићевића, Ву-кашина Перуничића, Алексу Којадиновића,Уроша Пузовића, Алексу Новаковића и СрђанаГрабовчића, неће изостати финансијска под-ршка локалне самоуправе у будућности, алиисто тако данас није изостао и пригодан фи-нансијски подстицај за активности у будућно-сти, јер осим када се ради о спорту, рафтери ирафтинг су од изузетног значаја и за развој ту-ризма на реци, али и неопходне и адекватнереакције у условима ванредних ситуација.
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Одржана конститутивна седница 
Скупштине општине Прибој

Конститутивна седница Скупштине оп-
штине Прибој одржана је 15. јуна. На седници,
у складу са дневним редом, верификовани су
мандати новим одборницима и постављени

су носиоци политичких функција у власти
окупљеној око Српске напредне странке.За председника Скупштине општинеизабран је Борис Мрдовић, из редова Социјали-стичке партије Србије, док је за његову заме-ницу изабрана Мула Зилџевић из Санџачкедемократске партије. Секретар Скупштине оп-штине и у овом сазиву биће Ђорђе Дујовић.

Председник општине је Лазар Рвовић изСрпске напредне странке, коме је ово трећимандат, док је за заменика председника по-стављен Саша Василић из Српске напреднестранке.Ново Општинско веће чине: Горан Токо-вић (СНС), Драго Дробњаковић (СНС), НенадПенезић (СНС), Новко Пријовић (ПУПС), Пред-раг Терзић (ПС), Стефан Србљановић (ЈС), Ми-ралем Гогалић (СДП), Фахрудин Алагић (БДЗ)и Муамер Хасанагић (СДА).
Издвајамо:- Општина Прибој је и ове године помогла се-оска домаћинства у изградњи сеоских водо-вода, а све у циљу подстицаја развојапољопривреде и опстанка села. Као што је тобио случај и претходних година, и ове годинепомоћ је била у виду црева за водоводе, па сетако поделило 70 km црева, три профила и тоод 3/4'' 36 km, 1/2'' 28 km и 1/1'' 6 km. Укупнавредност набављеног црева је око 2.200.000,00динара. - Општина Прибој обезбедила је стипендије за10 талентованих студената, са просеком од9,10 до 10,00. Месечни износ општинске сти-пендије за талентоване студенте износи12.000,00 динара, а стипендија се исплаћуједесет месеци током ове школске године, зашта је из буџета општине Прибој опредељеноукупно 1,2 милиона динара. - Ове године из општинског буџета, за мате-ријалну помоћ студентима високошколскихустанова, Општина је издвојила 4.200.000 ди-

нара. Обзиром на чињеницу да је велики бројстудената, којима је суштински потребна нов-чана помоћ, модел додељивања исте нешто једругачији у односу на претходне године. Нов-чано су помогнути сви студенти, чија просечнамесечна примања су испод 10.000 динара, и тотако што им је опредељена новчана помоћ одпо 20.000 динара у две једнаке рате.- Поводом школске славе Светог Саве, из оп-штинског буџета награђени су најбољи уче-ници основних и средњих школа. Ради се отрадицији награђивања која траје већ шест го-дина. Као и претходних година, свакој школије опредељено по 20.000 динара, које су школесаме доделиле ученицима. - Одлуком о буџету општине Прибој, у овој го-дини издвојено је 5 милиона динара за субвен-ционисање услуге јавног превоза натериторији општине Прибој, пензионисанихлица старијих од 65 година живота, са преби-валиштем на територији општине Прибој. 



Велимир Илић у Прибоју: Превенција и 
санација кризних тачака поплава и клизишта

У радној посети општини Прибој 12.априла,
боравио је министар у Влади Србије без порт-
феља, задужен за ванредне ситуације, Вели-

мир Илић.Он је са председником општине Прибој,Лазаром Рвовићем и представницима локалнесамоуправе, разговарао о активностима При-боја, као локалне самоуправе на санацији криз-них тачака и превентивним плановима, као иплановима о санацији истих.На основу захтева и планско-пројектнедокументације општине Прибој, предатихнакон мартовских поплава, договорена је из-градња уставе на Рабреновачком потоку иРечици, док ће се анализа стања и предлози са-

нације водотокова првог и другог реда у оп-штини Прибој, наставити у следећем периодуу сарадњи са предузећем "Србијаводе".На састанку је договорена и реализацијасанирања путног правца Чамац-Добриловићи,који ће се на кризној деоници подићи за једанметар, чиме ће се избећи плављење тог важногпутног правца за становнике села и приград-ских насеља на левој обали Лима.Као први корак на санирању клизиштана Бањи и у Марјановићима, договорен је до-лазак екипе геолога, који ће за пар дана на те-рену извршити испитивања и сачинитиелаборат са проценом штете и санације кли-зишта.
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Амбасадор Португала у посети Прибоју 
и деци Прибоја

Прибој је овог маја посетио амбасадор Порту-
гала у Србији, Босни и Херцеговини, као и Црној
Гори, Њ.Е. Августо Хозе Пестана Сараива Пе-

иското, са сарадницима из амбасаде у Бео-
граду и партнерима из пројекта "Србија у

ритму Европе", у коме учествују и деца При-
боја, а коју на такмичењу подржава амбасада

Португала.Председник општине Прибој исказао јевелико задовољство што је био у прилици даугости португалског амбасадора и организа-торе једне сјајне манифестације у којој Прибојучествује, "Србија у ритму Европе", нагла-сивши да је то сјајна шанса за децу Прибоја иПрибој, да кроз манифестације овога типа,

прихватају позитивне ствари на свом путу каЕвропској унији."Не сумњам да ће наша деца остваритидобар резултат и велика нам је част, што јеуправо Португал партнер на овом пројекту ишто ће наша деца имати шансу да се на порту-галском језику се такмиче, као и то што ће каопобедници имати прилику да виде једну пре-лепу државу, са богатом историјом и култу-ром.", рекао је Рвовић.На састанку је било речи и о сарадњиПрибоја и Португала у економском и развојномсмислу. Помоћ из амбасаде је понуђена, пого-тово у развоју туризма, у чему Португал по-следњих година предњачи међу европскимземљама.
Прибој у ритму Европе 
на португалском језику

Мала Евровизија или највеће дечје такмичење
ове врсте у Србији, "Србија у ритму Европе",
одржано је 19.јуна у Ћуприји. Одабрана деца
Прибоја, такмичила су се са децом из још 19

градова и општина, у песми и плесу.Прибој су представљале: Ања Ћуповић,Ксенија Станковић, Христина Симић, СтефанаМановић, Ива Раковић, Лара Љиљанић, Ана Ра-ковић, Нада Луковић, Ивона Гардовић, ШејлаСпахић, Анђела Грабовић, Јелена Милинковић,Анеса Рустемовић и Дуња Пивљанин. Учешће деце Прибоја у овој манифеста-цији омогућено је уговором који је потписан у

августу месецу протекле године, између овеманифестације и Општине Прибој. Манифеста-ција коју подржавају 20 амбасада из земаља Ев-ропске Уније је ревијално-такмичарскогкарактера, а осим што се на овај начин раз-вијају таленти код деце, остварују се и одре-ђени интереси деце овог узраста крозктиторство једне од амбасада.Прибојке су у Ћуприји биле “Порту-галке”, а упркос томе што је на финалној мани-фестацији победио Сомбор, оставиле су добарутисак својим запаженим наступом.



Дирекција за  
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Наставак радова на путу ка Слободној зони

Асфалтирање - Кратово Асфалтирање - Пања Глава
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изградњу Прибоја

Објекат са тоалетима на
градским базенима

Пано за постере

Потпирни зид у улици 
Раденка Караџића

Асфалтирање - Бањски Чамац



Потписани уговори за развој услуга 
социјалне заштите

Крајем марта месеца ове године, Мини-
старство за рад, запошљавање, борачка и со-

цијална питања и 125 локалних самоуправа из
целе Србије, потписали су уговоре о наменским

трансферима, намењеним за развој и успо-
стављање услуга из области социјалне за-

штите.Наменски трансфери у укупном износуод 400 милиона динара намењени су развојупостојећих и успостављању нових услуга со-цијалне заштите попут дневних боравака, клу-бова, помоћи у кући, прихватилишта,

прихватне станице, свратишта, становање узподршку, лични пратилац детета, саветодавнотерапијске услуге у свим локалним самоупра-вама које су испод републичког просека раз-вијености.Према речима помоћнице министра зарад, запошљавање, борачка и социјална пи-тања Бранке Гајић, локалне самоуправе ће сва-ког месеца у континуитету добијати одређениизнос средстава за развој ових услуга. Оваквимуговором, општини Прибој је опредељено3.451.582,00 динара. 
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Потписан Споразум о уређивању међусобних
права и обавеза у реализацији 

програма и мера активне политике запошљавања
У среду 4. маја 2016. године је између Нацио-
налне службе за запошљавање и Општине

Прибој, у Пријепољу, потписан Споразум о уре-
ђивању међусобних права и обавеза у реализа-

цији програма и мера активне политике
запошљавања за 2016. годину. Споразум су по-
тписали директорка Филијале Пријепоље НСЗ,
Ана Пејовић и у име Општине Прибој, председ-

ник Општине Лазар Рвовић.Предмет овог споразума је уређивањемеђусобних права и обавеза између Нацио-налне службе за запошљавање и општине При-бој, која је издвојила одређена средства заподстицај запошљавања у току ове године.Свој допринос активној политици запошља-вања, општина Прибој предвидела је Локал-

ним акционим планом запошљавања за 2016.годину.Овим споразумом, као активне мере за-пошљавања предвиђени су јавни радови истручна пракса. За реализацију ових мера,обезбеђена су средства од 19.813.000,00, одчега Општина учествује са износом од10.000.000,00 динара а Национална служба зазапошљавање са износом од 9.813.000,00 ди-нара. Програм јавних радова биће финанси-ран са 9.813.000,00 динара, док ће Програмстручне праксе бити подржан са 10.000.000,00динара.
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Дан општине Прибој и 2016. године 
без свечарења

Као и претходне две године, по одлуци локалне
самоуправе, није било свечаности поводом

Дана општине, али су средства опредељена за
те сврхе преусмерена онде где су 

најпотребнија.Претходне две године средства су билапреусмерена у сектор образовања и здравства,па су тако новцем који није потрошен за свеча-рење, купљени неопходни медицински апа-рати, а прошле године средствима Скупштинеопштине, у Женеву у посету Церну, путовалису најбољи прибојски ученици. Ове године,

средства су преусмерена на сектор социјалнезаштите, па ће тако од новца који није потро-шен на обележавање Дана општине, у сада ре-конструисаном одмаралишту у Сутомору овесезоне, летовати 55 прибојске деце из со-цијално угрожених породица.За Дан општине Прибој, узет је датумкада се Прибој први пут помиње у ПовељиКраља Фридриха III, која је издата 20. јануара1448. године по Јулијанском календару, одно-сно 2. фебруара по Грегоријанском.

Деца из социјално угрожених породица 
бесплатно на мору

Као и претходне две године, по одлуци локалне
самоуправе, није било свечарења поводом

Дана општине, али су средства опредељена за
те сврхе преусмерена онде где су најпотреб-
нија. Тако ће захваљујући уштедама ове го-

дине, у прибојском одмаралишту у Сутомору
бесплатно летовати 55 деце из социјално

угрожених породица.Тим поводом 28. марта потписан је Уго-вор о летовању деце из социјално угроженихпородица између Скупштине општине иЦентра за социјални рад. Уговор су потписалитадашњи председник Скупштине општинеСаша Василић и директор Центра за социјалнирад Прибој, Зоран Полић. "Драго ми је што ће наша деца из со-

цијално угрожених породица, моћи први путда оду у наше одмаралиште у Сутомору и мис-лим да ће бити први гости.", рекао је Василић.Директор Центра за социјални рад уПрибоју, Зоран Полић захвалио се локалној са-моуправи у име деце, која ће захваљујући овимсредствима летовати у прибојском одмара-лишту у Сутомору."Многа од те деце ће први пут видетиморе. Ми свакодневно радимо са том децом, тосу деца из породица које користе новчану со-цијалну помоћ. На евиденцији имамо 55 деце инадам се да ће се сва деца одазвати позиву налетовање.", рекао је директор Центра за со-цијални рад из Прибоја.



Отворена самоуслужна радна станица НСЗ-а
у Општини Прибој

Незапослени Прибојци, од сада ће моћи да пре-
тражују базу послова, напишу и пошаљу своју

радну биографију послодавцима, као и да се
информишу о обукама, позивима и другим ин-
формацијама од значаја за заснивање радног
односа, на самоуслужној радној станици На-
ционалне службе за запошљавање, која је по-

стављена у простору Услужног центра, у
згради Општинске управе у Прибоју.Ради се о рачунару, на коме уз помоћспецијалне апликације, заинтересовани могуда приступе бази слободних послова, а осимтога уз помоћ шеме и напишу своју пословнубиографију и пошаљу је.Општинска управа је место које свако-дневно посећује велики број грађана, који ће,када већ дођу овде да заврше неку обавезу,моћи сами да се инфоромишу о понудислободних радних места.Сврха “Самоуслужног система“,објашњавају у НСЗ, јесте “брже пружањеодређеног сета услуга намењених тра-жиоцима запослења, растерећење ад-министрације и пружање могућностиприступа интернету и коришћење рачу-нара особама којима је то иначе недо-ступно”.Протекле године, представнициНационалне службе за запошљавање и85 локалних самоуправа потписали суспоразуме о отварању 40 нових клубоваза тражење посла, 10 центара за инфор-мисање и професионално саветовање и80 самоуслужних радних станица, који

ће бити успостављени уз финансијску подршкуЕвропске уније. Једна од општина потписницаза отварање једне од 80 самоуслужних раднихстаница јесте и општина Прибој.Споразуми обавезују Националнуслужбу да обезбеди опрему и обучено особљеза рад клубова, ЦИПС-ова и самоуслужних рад-них станица, у периоду од 12 месеци, а локалнесамоуправе да обезбеде адекватан простор инакон истека 12 месеци преузму на себе одр-живост активности. На тај начин биће проши-рена мрежа за помоћ незапосленима уактивном тражењу посла, у оквиру професио-налне оријентације и каријерног саветовања.Истовремено, намера је да се локалне само-управе активније укључе у пружање подршкенезапосленима, како би се смањила стопа не-запослености.
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Одржан Сајам запошљавања Националне
службе у Прибоју

Шести по реду Сајам запошљавања који је
привукао до сада највећи број послодаваца и
то њих 28, који су исказали потребу за 170

радних места као и више хиљада посетилаца
са целе тромеђе који конкуришу за посао, одр-

жан je 15.априла у Прибоју. Највеће интересовање на сајму приву-као је штанд шпанске фирме "Рефиса", која јепрви страни инвеститор у новоотвореној Сло-бодној зони у Прибоју и која ће према најавама,првих 150 радника примити већ у јулу ове го-дине. Овогодишњисајам запошљавањау Прибоју оборио јесве досадашње ре-корде и са бројемпослодаваца и по-требних раднихместа као и са вишехиљада посетилацакоји су чекали у ре-довима да уђу у ве-лику салу ХотелаЛим. Сајам је отво-рио директор На-ционалне службе заз а п о ш љ а в а њ еЗоран Мартиновић,а о доброј сарадњиопштине Прибој иНСЗ као и о зајед-ничким напоримана смањењу броја

незапослених лица, говорили су помоћникпредседника општине Прибој, Крсто Јањуше-вић и директорка Филијале НСЗ Пријепоље,Ана Пејовић.Према најавама Крста Јањушевића, при-бојска локална самоуправа је определила 20милиона за програме предузетништва и за-пошљавања у овој години, што ће уз већ из-весне доласке нових инвеститора у Слободнузону Прибој, бити иницијална каписла за сма-њење незапослености и постепени али си-гурни привредни опоравак Прибоја.



Породилиште у Прибоју добило уређај за
неонатални скрининг слуха

Свакој беби која се роди у Прибоју, одмах ће по
рођењу бити проверен слухУ акцији "Блиц фондације" - "Срце задецу", чији је циљ да се свим породилиштимау Србији обезбеде апарати за неонатални скри-нинг слуха, крајем јуна месеца те уређаје до-била су породилишта у Пријепољу и Прибоју.Покровитељ акције "Срце за децу" јеМинистарство здравља, а медијски партнер

Радио-телевизија Србије. Годишње се у При-боју роди 220 беба. Без апарата за отоаку-стичку емисију није могуће на време откритиевентуално оштећење слуха код детета, док сеу Србији годишње роди око 60.000 деце, а вишеод 300 беба има урођене проблеме са слухом.Ако се оштећење слуха открије на време детеможе да уз помоћ лекара и породице до пола-ска у школу рехабилитује слух и правилно раз-вије говор и интелигенцију.
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Донација Општине Прибој Дому здравља и
Општој болници у Прибоју

Са увођењем новог информационог система
заказивања специјалистичких прегледа, а у

циљу побољшања доступности здравствене
заштите на територији Републике Србије и
општине Прибој, Дому здравља Прибој и Оп-
штој болници у Прибоју, јавила се и потреба

набавке додатне рачунарске опреме.Без нове информатичке опреме, интег-рација у систем, који служи како би се у потпу-ности одговорило захтевима пацијената ислужби ових установа, била би немогућа бездонације локалне самоуправе у Прибоју, која јепројекат Министарства здравља а у вези са ин-тегрисаним здравственим системом, препо-знала као један од сервиса, који ће умногомеолакшати и побољшати здравствену заштитуграђана општине Прибој. 

Општој болници у Прибоју донирано јешест рачунара и шест штампача, док је Домуздравља Прибој донирано укупно два рачунараи 20 штампача.Општа болница у Прибоју није ималапотребан број рачунара за остваривање про-цедуре заказивања, тако да ни Дом здрављаније могао у потпуности да обави свој посао. Садруге стране, информатичка опрема у потпу-ности је недостајала у теренским амбулантамау Саставцима, Крајчиновићима и Кратову, каои у дечјим зубним амбулантама у ОШ "БранкоРадичевић" и делимично у појединим ордина-цијама изабраних лекара у Дому здравља. Примена нове информатичке опремеодноси се и на примарну и секундарну здрав-ствену заштиту у општини Прибој.
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Донација ТИКА-е Општој болници Прибој:
Нови ултразвучни апарат

Служба за радиолошку и ултразвучну дијагно-
стику Опште болнице Прибој, добила je дуго
очекивани нови ултразвучни апарат, као до-

нацију Турске развојне агенције за међуна-
родну помоћ и сарадњу (ТИКА-е). Донација је
вредна више од 5 милиона динара, а са овак-

вим апаратом је ниво здравствене заштите у
Прибоју подигнут на знатно виши ниво.Добијањем новог ултразвучног апарата,осим стандардних метода, ултразвука абдо-мена, штитне жлезде и меких ткива, у Прибојуће се радити и доплер крвних судова, методакоја није могла да се ради на старом апарату.Према речима директора Опште бол-

нице Прибој, Јасминка Тоскића, донација је ре-зултат разговора приликом посете представ-ника ТИКА-е, октобра месеца прошле годинеПрибоју, када је од стране управе болнице и ло-калне самоуправе изнет овај, један од највећихпроблема са застарелом опремом у Општојболници Прибој.Представницима ТИКА-е захвалност заову донацију, упутили су председник општинеПрибој, као и директор Опште болнице Прибој,који су изразили наду у добру сарадњу и у бу-дућности, а да ће локална самоуправа као сер-вис свих грађана, са ТИКА-ом сарађивати увекна пројектима који су у корист грађана.
Донација Општине Прибој Дому здравља

Општина Прибој донирала је Дому здравља
Прибој неопходне апарате за климатизацију,
вредности 250.000 динара, и то у виду шест
клима уређаја за потребе Службе за стома-

толошку здравствену заштиту деце и
Службе за здравствену заштиту одраслих

становника. Ради се о климатизацији про-стора надоградње Школског диспан-зера, Амбуланте Насеље, који је још2009. године надограђен и реконструи-сан средствима Европске уније. На овајначин створени су бољи и комфорнијиуслови за рад особља и боравак па-цијената, обзиром да су климатизованечекаонице за пацијенте, интервенцијеи лекарске ординације. 

Ово је само једна у низу донација при-бојском здравству од стране локалне само-управе, која иако спада у оне са најскромнијимбуџетом, увек има завидна издвајања за по-бољшање квалитета здравствених услуга уПрибоју.



ХО "Стара Рашка" поделила божићне 
поклоне деци Прибоја

У сусрет Божићу ХО "Стара Рашка" је уз помоћ
своје сестринске организације ХФ "Стара

Рашка" из Канаде, обрадовала 115 малишана
из Прибоја са новчаним поклонима у укупном

износу од 550.000 динара.Једанаесту годину заредом породицаВараклић, кроз организацију дијаспоре у ХФ"Стара Рашка" у Канади, прикупљене новчанеприлоге прослеђује деци у Пријепољу, Прибоју,Новој Варош и Сјеници. Новчани прилози седонирају као божићни поклони и један вид по-моћи Рашкој области у борби са све алармант-нијом појавом „беле куге“ и миграција, којипрете да у потпуности девастирају овај крај. Председник општине Прибој, Лазар Рво-

вић, истакао је значај сарадње ове организа-ције и локалне самоуправе, бацивши кратакосврт на хуманост породице Вараклић: "Чињеница је да многе личности, поро-дице и фирме располажу огромним материјал-ним богаством, али да само ретки каоВараклићи своје богаство деле са другима ипомажући оне који су најугроженији, показујуоно своје највеће богаство које човек може даима, а то су хуманост и спремност да се дели ипомаже другима.“ Председник Рвовић и менаџер ХО"Стара Рашка" Војин Вучићевић, најавили сујош интензивнију сарадњу ХО у 2016. годинина добробит грађана Прибоја и Рашке области.
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Прибој на Сајму туризма у Београду
Овогодишњи Сајам туризма оборио је све ре-

корде посећености. Учествовало је 1.150 изла-
гача из 55 земаља, а сајамским халама је

прошетало више од 70.000 посетилаца. Свој
самостални штанд у сврхе промоције при-

бојског туризма и ове године имала је Тури-
стичка организација Прибој, чији је штанд

забележио значајно већу посету него претход-
них година.Штанд Туристичке организације При-бој, у хали 4 Београдског сајма био је један одпосећенијих, а акценат је ове године стављенна бањски туризам,природне лепотеприбојског краја ис п о рт с к о - р е к р е а -тивни туризам.Штанд је посетио ми-нистар трговине, ту-ризма ителекомуникацијаРасим Љајић, сачијим министарст-вом је ТО Прибој упретходном периодудоста сарађивала иповукла одређенасредства за финанси-рање одређенихпројектних активно-сти, усмерених наунапређење тури-стичке понуде оп-штине. Туристичкапонуда општине При-бој унапредила се икроз финансирање од

стране фондова Европске уније, попутпројекта "Унапређење манифестације Међуна-родни лимски биатлон Прибој - Рудо - Сети-хово, регата за све", који је и ове годинепредстављен на сајму за све љубитеље сплава-рења и адреналина.Према речима директора ТО Прибој, изгодине у годину посета прибојског штанда јесве већа, а сада је већ у пракси да се између двасајамска представљања увек ради на новимпројектима, што ће и бити случај у скоријој бу-дућности.



Отворено Нивеа дечје игралиште
Још једна у низу акција, захваљујући грађан-
ском активизму на друштвеним мрежама,

уродила је плодом. Прибој је добио Нивеа дечје
игралиште у старом делу града, вредно око
40.000 евра, а све то захваљујући свакоднев-
ном ангажману Прибојаца на друштвеним
мрежама и гласању на Нивеином порталу.

Свој лични допринос дали су и појединци,
попут Драгољуба Шалипура, администра-

тора најмасовније
фејсбук странице

са Прибојем у имену,
која је предано ра-

дила на анимирању
корисника ове

друштвене мреже.Двомесечнипериод гласања за-вршен је 15.марта,када је Прибој за-узео прво место итиме добио јошједан кутак занајмлађе. Д о н а ц и ј акомпаније Нивеаподразумева испо-руку и монтажудечјег игралиштана гуменој подлози,у дворишту вртића"Невен" у СтаромПрибоју, док је оба-веза Општине билада финансира при-премне радове.В р е д н о с т

саме донације је 3.700.000 динара а подразу-мева испоруку и монтажу дечјег игралишта нагуменој подлози, док је вредност припремнихрадова које према уговору одрадила наша Оп-штина око 1.050.000 динара. Једном оваквомдонацијом, Стари Прибој је коначно добиоадекватно место за игру најмлађих али и једнолепше лице, које ће га чинити још аутентич-нијим.
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56. Међународна "Трка кроз Србију"
Општина Прибој и Прибојска Бања су добили

још једно признање својих потенцијала и орга-
низационих способности, обзиром да су 15. и

16. јуна били домаћини највећег бициклистич-
ког догађаја на Балкану а и шире, 56. Међуна-

родне бициклистичке трке кроз Србију.Организатор Бициклистички савезСрбије, уз подршку Министарства омладине испорта Србије, Министарства трговине, ту-ризма и телекомуникација, Министарстваунутрашњих послова и бројних спонзора и по-кровитеља, свечано je отвориo трку, која се во-зила од уторка, 14. до недеље 19. јуна 2016.

године. Прибојска Бања и Прибој били су добардомаћин спортистима и екипама из преко 20земаља света, а осим спортиста и организа-тора, у Прибоју су трку пратили националне исветске медијске куће из области спорта и ту-ризма. Чињеница да су се Прибојска Бања и оп-штина Прибој нашли у најужем кругу органи-затора од којих су четири града и свега триопштине у Србији је велико признање и под-стицај да се Прибој са својим потенцијалима нанајбољи начин представи на спортској и тури-стичкој мапи света и Србије. 



У Прибоју одржан сајам полиције 
под слоганом "Сајам за будућност"

Поводом дана полиције, у Прибоју је 8. јуна, на
теренима између школа у новом делу града,

одржано окупљање под слоганом "Сајам за бу-
дућност". У оквиру ове манифестације, грађа-
нима Прибоја, свој рад су приближиле службе
Министарства унутрашњих послова, поли-

ција, институције које сарађују са полицијом,
удружења грађана и спортски клубови.Осим што је грађанима Прибоја пред-стављен рад органа јавног реда и мира, у видузанимљивих садржаја, излагањем опреме, на-оружања и возила, показним вежбама и де-

монстрацијом борилачких вештина, овом ма-нифестацијом и непосредном комуникацијомизмеђу грађана и полиције, иста је прибли-жена грађанима и као таква, показала отворе-ност али и бригу за децу и њихово безбеднодетињство. Осим што је полиција приближенаграђанима кроз неформални облик дружења ијавног окупљања, послала се и јасна порука одоброј сарадњи свих институција на локалномнивоу са МУП-ом, почев од локалне само-управе, преко јавних предузећа и установа, доудружења грађана.

24

Канцеларија за младе добила 
новог координатора

Прибојска канцеларија за младе, која је осно-
вана од стране општине Прибој, како би се ба-

вила обезбеђивањем услова за активно
укључивање младих у живот и рад друштвене

заједнице, оснаживањем младих, пружањем
подршке организовању различитих друштве-

них активности младих, данас је добила новог
координатора.Нови координатор je Немања Ђуровић иисти је постављен на предлог досадашњег,Емира Вражалице. Дугогодишњи је волонтерКЗМ и упућен је у сва дешавања на омладин-ском локалном нивоу, а такође је изузетно мо-тивисан за сарадњу са младима и учење истихкреативном испољавању и деловању у При-боју. Канцеларија за младе општине Прибој

отворена је септембра 2012. године и истапредставља везу између младих и локалне са-моуправе, односно постоји како би једно телозаступало различите интересе младих. Радканцеларије је више пута препознат као добари позитиван,што довољноговори да јеПрибој градкреативних иперспективнихмладих људи,који су главнап о к р е т а ч к аснага развојасваког друштва.
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Обећано-испуњено: Реконструисан 
кошаркашки терен између школа

Као што је и било најављено, априла месеца
завршена је реконструкција кошаркашког те-
рена између школа у новом делу града. Рекон-

струкцију и пресвлачење универзалном
подлогом у потпуности је финансирала Оп-

штина Прибој са 1.310.000,00 динара.Ради се о универзалној подлози, којаосим за кошарку, може да служи и за тенис идруге спортове. Подлога одређене хабавости иамортизације, америчке технологије, користисе у целом свету, а основна предност исте је

што се могуће повреде на терену, знатно ума-њују у односу на бетонску подлогу.Осим нове подлоге, терен између школа,добио је и нове зглобне обруче са опругом, а за-мењене су и конструкције.Инвестиција Општине Прибој у рекон-струкцију овог игралишта, инвестиција је и умладе нараштаје, спортисте и рекреативце, каои све оне који ће у будућности се са овог те-рена, винути у спортске професионалне воде,јер је Прибој као град, увек био град спорта имладих.



Адаптиран кровни покривач амбуланте 
у Крајчиновићима

Амбуланта Дома здравља у Крајчиновићима,
која је од града удаљена преко 35 километара

а у којој гравитира становништво из неко-
лико најудаљенијих месних заједница општине
Прибој, протеклих година суочава се са пропа-
дањем кровног покривача, услед чега је сола-
зило до прокишњавања, што је за последицу

имало искључење струје у објекту.Због влаге била је угрожена опрема, ин-вентар као и здравствена документација, апрекид рада ове амбу-ланте значило би недо-ступност здравственезаштите, претежно ста-рачкој популацији, којаби, због евентуалногпрекида рада амбу-ланте, до Дома здрављаморала да прелази двагранична прелаза.Поред тога, не постојесвакодневне аутобускелиније до Прибоја. Са-радњом локалне само-управе и Дома здравља,који је извршио набавкукровног покривача,адаптиран је кров, а ра-дове на реконструкцијифинансирала је Оп-штина Прибој са1.200.000 динара. У сле-дећој фази адаптације,планирају се радови у

унутрашњости, па ће тако бити адаптирана ор-динација, предординација и чекаоница за па-цијенте, што ће такође финансирати локалнасамоуправа.Радови на замени кровне конструкције,само су прва фаза адаптације амбуланте, уциљу спречавања даљег пропадања , али иобезбеђивања услова за пружање адекватнездравствене заштите, мештанима најудаље-нијих месних заједница на територији оп-штине Прибој.
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Прибој добио реконструисано шеталиште
Захваљујући реализацији Пројекта јавне рас-
вете шетне стазе уз реку Лим са поставља-

њем парковског мобилијара одобреног од
стране Министарства трговине, туризма и
телекомуникација и средствима која су из-

двојена за асфалтирање ове стазе из општин-
ског буџета, нови део Прибоја коначно је добио

адекватно уређено градско шеталиште.Уговором који је потписан између Ми-нистарства трговине, туризма и телекомуни-кација и Дирекције за изградњу Прибоја,одобрено је 3.000.000,00 динара од стране ми-нистарства на име суфинансирања пројекта, сакојим је Дирекција за изградњу Прибоја апли-цирала за коришћење субвенција и дотација

намењених за пројекте развоја туризма у 2015.години код министарства. Тако је крајем про-теклог месеца постављен парковски моби-лијар, клупе за седење и канте за отпатке, адуж целе стазе јавна расвета. Стаза дужине700m, уједно је и пресвучена новом асфалтномподлогом, за шта је из буџета општине Прибојиздвојено 1.530.000,00 динара са ПДВ-ом.Реконструкцијом шетне стазе, која јепротеклих година била у лошем стању и не-осветљена, а самим тиме небезбедна за све ше-таче, Прибој је добио модерно градскошеталиште уз реку Лим, на корист свих гра-ђана Прибоја, али и унапређену туристичкуинфраструктуру.



Одржане 38. Лимске вечери дечје поезије
На Конкурс 38. Лимских вечери дечје поезије, ове године
пристигло је 595 радoва ученика од V до VIII разреда из

31 града Србије и Црне Горе.Жири у саставу Тоде Николетић, Наташа Ивано-вић и Јадранка Ђерковић одабрао је 6 финалиста који сунаступили на финалној вечери манифестације 25. мартау великој сали Дома културе "Пиво Караматијевић" уПрибоју.После наступа финалиста жири је саопштио одлуку:НАЈВЕДРИЈА ПЕСМА: Мерима Алихоџић, 5.разред ОШ"Рифат Бурџевић Тршо" Нови ПазарНАЈМАШТОВИТИЈА ПЕСМА: Давид Миленковић, 5. раз-ред ОШ "Рада Миљковић" Јагодина3. НАГРАДА: Божица Вујасиновић, 6.разред ОШ "Кара-ђорђе", Топола3. НАГРАДА: Игор Поповић, 7. разред ОШ "Душан Кораћ",Бијело Поље2. НАГРАДА: Звездана Гојковић, 8. разред ОШ "Октоих"Подгорица1. НАГРАДА: Лука Баровић, 6. разред ОШ „ВладиславРибникар“ Београд ДЕСЕТ РАВНОПРАВНИХ ПОХВАЛА ДОБИЛИ СУ:Вељко Котлаја, ОШ "Десанка Максимовић", Прибој Сара Перков, ОШ "Станислав Сремчевић", Крагујевац

Ана Калуђеровић, ОШ "Народни херој Сави Илић" ,Доб-рота Котор Хана Тртовац, ОШ "Рифат Бурџевић Тршо",Нови Пазар Аријана Пердув, ОШ "Вук Караџић" ЦрвенкаЛав Лукић, ОШ "Никола Тесла“, Београд Анђела Тодоро-вић, ОШ "Нада Поповић", Крушевац Јована Бошковић,ОШ "Бошко Буха", Пљевља, Јована Радосављевић, ОШ"Ваљево" Аида Доцић, ЈУОШ "25. мај", РожајеЖИРИ ДОДЕЉУЈЕ И ТРИ РАВНОПРАВНЕ ПОХВАЛЕ МЕН-ТОРИМА: Нејми Калач из Рожаја;Тамари Дамјановић из Подгорице;Сањи Терић из Београда. Награде су обезбедили: Дом културе Прибој,"Завод за уџбеникe и наставна средства" из Подгорице,"Просветни преглед" из Београда, "Змајеве дечје игре"из Новог Сада и ОШ "Вук Караџић" из Прибоја.У традиционалном сегменту манифестацијеГост песник, наступила је дечја песникиња Мирјана Бу-латовић из Београда.Другог дана манифестације, 26. марта (субота),финалисти и гости имали су књижевни сусрет у ОШ "ВукКараџић" у Прибоју. Организатор програма је Дом кул-туре „Пиво Караматијевић“, а покровитељ Општина При-бој.
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Одржана 46. Општинска смотра рецитатора
У недељу 27. марта одржана је 46. по реду Општинска

смотра рецитатора, у организацији Дома културе
"Пиво Караматијевић".За Смотру се пријавило 25 рецитатора. СелекторСмотре, Милорад Мики Дамјановић, глумац Београдскогдрамског позоришта, одабрао је за Окружну Смотру уКосјерићу рецитаторе: МЛАЂИ УЗРАСТ: 1) ПАВЛЕ СТАНИЋ, "Баш су ми луди мама и тата" ,Драго-мир Ђорђевић, (Данијела Деспић, учитељица), ОШ"Бранко Радичевић";2) ДРАГАН БЈЕЛИЋ, "Ауто мога тате", Милош Мићић,(Мира Томановић, учитељица) ОШ "Десанка Максимо-вић"; 

СРЕДЊИ УЗРАСТ 1) ТЕОДОРА САВИЋ, "Када те остави онај кога волиш",Брана Петровић, (Светлана Лучић, професор), ОШ "ВукКараџић";2) БОСИЉКА КОЈАДИНОВИЋ, "Пошаљи више ту поруку",В. Андрић, ( Биљана Комарица, професор) ОШ "БранкоРадичевић"; СТАРИЈИ УЗРАСТ 1) ХРИСТИНА РВОВИЋ, "Ја сам једна од оних безброј,али", Јелена Стојковић-Милић, (Ненад Пенезић, профе-сор), Машинско-електротехничка школа 2) ЕВА ВИДАКОВИЋ, "Девојачка молба", Десанка Макси-мовић, (Мица Ракић, професор), Гимназија.
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25. Међурепубличка смотра дечјег драмског
стваралаштва у Прибоју

25. Међурепубличка смотра дечјег драмског ствара-
лаштва одржана је у Прибоју у организацији Дома кул-
туре „Пиво Караматијевић" из Прибоја од 07. до 09. јуна

2016. године.У фестивалски програм Организациони одборуврстио је шест представа: "Успавана Штрецилија" потексту Тода Николетића у режији Тода Николетића, а уизвођењу Драмског експерименталног студија из Пље-вања, "Власт" Бранислава Нушића у режији Бојана Пет-ронијевића а у извођењу дечје сцене Основне школе"Рајак Павићевић" из Бајне Баште, "Змајко" Тода Нико-летића у режији Ибрахима Ћате Хасанагића а у изво-ђењу Мале позоришне радoионице Дома културе изПрибоја, "Чаробни пољубац" Тода Николетића у режијиПетра Марјановића, а у извођењу Драмске дружине"Трачак зрачка" Основне школе Висока – Ариље, "Поро-дица Кременко" по тексту Лазара Дубовца у режији Ам-мара Мешића, а у извођењу Дечје сцене Дома културе изПријепоља и "Успавана Штрецилија" Тода Николетића урежији Еме Ћатовић и Хакије Јусуфовића, а у извођењудечјег драмског студија Установе културе из Сјенице.Све представе је пратио селектор Драган Јови-чић Јовић. После одгледаних представа селектор Смотредонео је следеће одлуке:Наградa за сценски говор припала је представи"Змајко" из Прибоја;

Награда за најбољу женску епизодну улогу при-пала Хелени Костић, из Пљеваља и Хани Баждаревић изСјенице;Награда за најбољу мушку епизодну улогу при-пала је Златану Мустајбеговићу из ПријепољаНаграда за најбољу женску улогу припала је Нејри Хаџа-лић, из Пријепоља;Награда за најбољу мушку улогу припала јеДарку Радивојевићу, из Бајне Баште;Награда за најбољу музику припала је ЗвонкуМандићу, из Пријепоља;Награда за најбољи костим припала је СенадиАјановић, из Пљеваља;Награда за најбољу сценографију припала јеСлободанки Клачар, из Прибоја;Награда за најбољу режију припала је Ибрахиуму ЋатиХасанагићу за представу "Змајко" из Прибоја;Специјална награда за најизвођенијег аутораФестивала припала је Тоду Николетићу;- III место припало је представама "УспаванаШтрецилија" из Пљеваља и "Успавана Штрецилија" изСјенице- II место припало је представи "Породица Кре-менко" из Пријепоља у режији Аммара Мешића- I место - најбоља представа 25. Међурепуб-личке смотре дечјег драмског стваралаштва је "Змајко"из Прибоја, у режији Ибрахима Ћата Хасанагића
Оживело позориште у Прибоју

Након наступа у Бајиној Башти на Окружном фе-
стивалу, са представом „Заслужени одмор“, по

тексту Душана Јанковића, а у режији Милорада
Дамјановића, прибојски позоришни аматери су се

пласирали на Међуокружни фестивал у Пријепољу.
Осим пласмана, награду за најбољу мушку улогу ос-

војио је глумац Аматерске позоришне сцене из
Прибоја, Саша Бјелић.

Мала позоришна радионица Дома културеса представом „Хилперик страшни разбојник“, потексту Мирослава Настасијевића, а у режији Ибра-хима Ћате Хасанагића, наступала је 13. маја уРудом. Позоришна представа „Чаршија“, по текстуДушана Јанковића, а у режији Милорада Дамјано-вића, селектована је на Међународни позоришнифестивал ДАФ у Кочанима (Македонија).



Чувар спортског духа 
Прибоја: Зоран ЋуковићДа некада велике ствари зависе ис-кључиво од појединаца, показује примернашег суграђанина, Зорана Ћуковића. Нека-дашњи фудбалер прибојског ФАП-а и зајечар-ског Тимока, сада је човек одговоран за скоросве спортске објекте у нашем граду. Истакнутиспортски радник, сада већ познат као чуваркључева тениског терена који је донација Фон-дације Ђоковић у Прибоју, скромно приказујесвоје заслуге и увек у први план ставља децу,омладину и рекреативце, због којих све торади.

У Прибоју се тенис играо још давне 1880.године,
12 година раније него у Београду. Да ли је тачно
да, захваљујући томе што сте овај интересантан
податак баш Ви, поделили са читаоцима Преса,
Фондација Ђоковић решила да овде прави те-
ниске терене? 
- Тако кажу, да сам баш ја кривац за то што је Фон-
дација Ђоковић изградила и поклонила терен При-
боју. 
Ви сте били неко ко је оцртао импровизовани
тениски терен, претечу овога на коме сада деца
тренирају. Откуда таква идеја? 
- Да. 2011. са свештеником Далибором сам, кријући
и без знања директора, нацртао оргинални те-
ниски терен на вештачкој трави и дозволио деци
да играју. Поносим се тиме. Гледајући децу како иг-
рају на бетону где је било пуно стакла и отпада, е
то ме је водило да га оцртам на вештачкој трави.
Сигурно да су захваљујући Вама, спортски те-
рени у беспрекорном стању. Колико је заправо
времена потребно и давања себе, зарад добрих
услова у којима би наша деца тренирала? 
- Дан ми почиње ујутру у 8 часова па до 23 увече и
није ми жао. Дао сам целог себе и увек ћу, само да
деца буду срећна и воле спорт.

Омиљени сте међу децом и омладином, као неко
ко је и сам био спортиста. Колико заправо
својим примером утичете на формирање здра-
вих ставова код омладине? 
- Деца ми се свакодневно јављају и то ми је бога-
ство, а на мени је да им омогућим одличне услове.
Неко сте ко је директно заслужан за то што при-
бојска деца данас тренирају тенис. Мислите ли
да Прибој може да изнедри неког новог Новака,
Ану и Јелену?
- Талената има и само велики рад ће створити
новог Нолета, Ану или Јелену, а ми старији им мо-
рамо од срца помоћи. Шљака је јако захтевна за одр-
жавање. Зато је и зову краљица тениса, али није ми
тешко кад видим насмејана лица девојчица и
дечака. 15. априла, након отварања терена, тениски клуб"Прибој 1880" започео је са тренинзима деце,дечака и девојчица предшколског, школског, основ-ношколског и средњешколског узраста, а у стартује почело да тренира 57 дечака и девојчица. Циљклуба јесте омасовљење тениса као спорта, а у томеје добио несебичну подршку локалне самоуправе.За потребе тренингасве реквизите наба-вила је локална са-моуправа, тако да судеца ослобођенаобавезе набављањареквизита за тенис,док је месечна на-кнада за рад са тре-нером, најјефтинијау Србији и износисимболичних 1000динара, што је сва-како куриозитеткада је бели спорт упитању. 
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Најактивније лето у Прибоју
- Бесплатни тренинзи у

COCA-COLA активној зониCoca-Cola систем у Србији је првим бесплатним тре-нинзима у Прибоју и бројним другим градовима Србијезапочео национални програм вежбања на отвореном узпрофесионалне тренере, Coca-Cola амбасадоре покрета зарадост. Професионални тренери, који носе титулу Coca-Cola амбасадора Покрета за радост, ће овог лета свим за-интересованим грађанима у Coca-Cola активним зонама,теретанама на отвореном, изграђеним у бројним општи-нама Србије, делити савете за вежбање и физичку актив-ност прилагођену њиховом узрасту и форми.Стручно вођени тренинзи у Прибоју ће се одржа-вати у периоду од јуна до новембра 2016. године узстручну помоћ тренера Хариса Струјића.“Ту сам да током лета, кроз овај фантастичнипројекат у коме учествујемо заједно са Coca-Cola систе-мом, помогнем свим грађанима Прибоја који желе да по-бољшају своју форму и проведу корисно, активно изабавно лето у Coca-Cola активној зони. Овај пројекат намомогућава да укажемо на изузетну важност физичке ак-тивности и њен утицај на многе аспекте здравља, као ида нашу стручност у домену вежбања и физичке конди-ције поделимо са што већим бројем људи.” – изјавио јеХарис, Coca-Cola амбасадор Покрета за радост из Прибоја.Coca-Cola амбасадори Покрета за радост су струч-њаци из области физичке културе и фитнеса који су ода-брани уз помоћ стручњака Завода за спорт и медицинуспорта, Завода за медицину рада Републике Србије и Са-веза за школски спорт. Значајан партнер Coca-Cola си-стема у пројекту Активне зоне и иницијативи да изградикултуру рекреативног бављења спортом у Србији је Ми-нистарство омладине и спорта.

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.rs033/2445-442Помоћник председника општинеза област развоја омладине и спорта

Мирослав Буквић

Одељење за урбанизам, грађевинарство,
комунално-стамбене и имовинско

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

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

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

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

Матичарска служба033/2452-341 локал 131, 141
Општински услужни центартел: 033/2452-341 локал 110
КОРИСНИ ТЕЛЕФОНИ (033)Хитна Помоћ: 2451-124Полиција: 2445-688Ватрогасци: 451-123Дом Здравља: 2451-587 Амбуланта Насеље: 452-630Школски Диспанзер: 452-577Фап Стан: 454-863, грејање 453-688ЈКП Услуга: 452-881Електро дистрибуција: 445-641
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Прибојско одмаралиште у Сутомору


