БИЛТЕН
ОПШТИНЕ ПРИБОЈ - јануар-децембар 2020. год.

Б Р О Ј 1 5 - Б Е С П Л АТА Н П Р И М Е РА К

Издвајамо:

www.priboj.rs

Хотел "Терме 36.6°" нови бисер Прибоја - страна 03
Ускоро почиње рехабилитација пута Кокин Брод - Прибој - страна 08
За капиталне инвестиције у Прибоју 40 милиона евра - страна 06

02

САДРЖАЈ:

02 Уводна реч; Прибој добитник 20.000 €; Центар за обуку
радника занатских делатности у Слободној зони
03 Хотел "Терме 36.6°" нови бисер Прибоја
04 Компанија "Инмолд" запошљава 100 нових радника
05 Девет нових камиона из ФАП-а за Војску Србије
06 За капиталне инвестиције 40 милиона евра;
Општине граде заједнички азил за псе
07 Нови инвеститори у Слободној зони Прибој;
Признања РПК Ужице за Полиестер и Инмолд
08 Ускоро почиње рехабилитација пута Кокин Брод - Прибој;
Радови на Градској топлани по плану
09 Нова јавна расвета у Прибоју;
Заблистале нове фасаде у старом делу града
10 Радови на одржавању Пролетерске улице;
Реконструкција школе у Прибојским Голешима
11 Саниран пут на Глишиној води у Прибоју;
Отклоњени кварови на градском водоводу;
Почела реконструкција ул.12.јануар
12 Реконструисана фискултурна сала у ОШ " Б,Радичевић";
Асфалт до градског гробља у Рабреновцу
13 Уређује се исламско гробље у Побрежју; Бетонски стубови
за нн мрежу; Нових 50 паркинг места
14 Реконструише се Стаза здравља у Старом Прибоју;
Дом културе добио нови кровни покривач
15 Уклоњени радиоктивни громобрани у Прибоју;
Постављена нова саобраћајна сигнализација;
Нове јавне чесме у Прибоју
16 Асфалт у Грачаници; Рреконструкција вртића "Невен";
Асфалт у центру Бање
17 Нове асфалтне деонице у Прибојској Бањи;
Мост за Бабиће у МЗ Кратово
18 Нови метри асфалта у насељу Пања Глава;
Асфалт у Читлуку;
Нова туристичка сигнализација у Прибоју
19 Гради се пут до манастира Дубрава;
Aсфалтирање улице Данила Јауковића
20 Асфалтиран пут за прибојско село Брезна;
Комплетирано степениште за Рабреновац;
Нови асфалт у Годуши
21 Асфалт кроз Мажиће, Пантовиће и Ћирковиће;
Асфалт у Речици и на Зеленцу
22 Заштитне ограде за већу безбедност саобраћаја;
Успоривачи брзине и на сеоском подручју
23 Санирана деоница Сјеверин - Батковићи;
Завршена прва фаза постављана еко баријере
24 Опремљен кабинет; Пројекат "Бели спорт...";
За дигитализацију биоскопа 4,5 милиона динара
25 За две школе од опортунитета; Саднице за воћаре Прибоја;
Електрични бицикли за домаћице у Прибоју
26 Знапређења ЕЕ зграде Дома културе од 15 м. дин;
Модернизација библиотеке;Реализација прој. са СКГО
27 Реконструкција градске пијаце; Паркови природе
28 Земљорадничким задругама 5 м. динара субвенциа;
Задруга "Полимље продукт" поделила 3000 садница
29 Зимскоа школа пољопривредника у ПЖ; Још 120
аутоседишта за децу од СБС; "Пажљивкова смотра"
30 Председница Владе Србије Ана Брнабић - посета;
31 Начелник Генералштаба обишао Прибој;
Пријем делегације Дунав осигурања у општин
32 Министар Поповић свечано отворио РИС;
Делегација Војске Србије посетила Прибој
33 Поводом Дана општине награђени студенти;
Ђацима првацима у Прибоју по 10 хиљада динара;
Награде за најбоље ученике
34 Прибојски роботичари на првенству Европе;
Донација Фондације "Ана и Владе Дивац"; Бесплатне линије
35 Канцеларија ОУ у Саставцима; У Саставцима почело
издавање докумената; Сјеверину теренска амбуланта
36 Пакети за најугроженије;
Пакети за особе са инвалидитетом; Пакети за пензионере;
37 ТO Прибој на сајму туризма; Војни лекари у селима
38 Одабрани финалисти 48. ЛВП; Акција "Негујмо српски
језик"; Гостовао "Полетарац" из Београда
39 Филм "Тома"; Победница 42. ЛВДП
40 Истраживања на Жидовској градини; Јана Драгутиновић
најбоља на Балкану; Батковићи прваци Србије
41 У Прибоју свечано отворене Спортске игре младих;
Ц. Звезда победник турнира "Владан Станковић"
42 Признања СИМ у Сарајеву; Одржан Рафтинг куп
43 Најбољи у спорту за 2019.; Сарадња саПартизаном
44-48 Пандемија Корона вируса - време солидарности

Уводна реч

Поштовани грађани,
Година за нама била је једна од најуспешнијих година у протекле
две деценије за Прибој. Упркос глобалној пандемији корона вируса,
која није заобишла ни општину Прибој, вредно се радило и градило.
Сваки резултат и сваки испуњен циљ, наша је заједничка победа.
Данас, после годину дана, у оквиру којих вам представљамо
резултате рада, имамо један потпуно нови Прибој и понос нам је да
вас на то подсетимо. Надамо се још успешнијој 2021.години, у којој
је само за капиталне пројекте, који већ постоје и у чију реализацију
се креће, предвиђено 40 милиона евра.
Желимо вам успешну 2021.годину!

Прибој Шампион безготовинског
плаћања

У оквиру кампање сузбијања сиве економије и кампање развоја
безготовинског друштва, општина Прибој је постала Шампион
безготовинског плаћања и као награду добила – 20 хиљада евра, за
рачунарску опрему за Машинско-електротехничку школу и локалну
администрацију.
Под слоганом Плати картицом и победи, такмичење
"Шампиони безготовинског плаћања" покренуто је као једна од
мера Националног програма за сузбијање сиве економије
2019-2020. Организатор је Канцеларија за Инфорамационе
технологије и еУправу, у сарадњи са НАЛЕД-ом и уз подршку
компанија Мастеркард и Виза. Увођење ПОС терминала у Прибoју је
урађено пре непуних годину дана, на шалтеру Услужног центра, а
исти грађанима помаже у бржем завршавању административних
процедура, без одласка у пошту или банку и без доношења
уплатнице као доказа плаћене таксе или друге накнаде.
Прибојци су прво место заслужили тако што су од јула до
краја 2019. године, у конкуренцији 60 локалних самоуправа,
највише пута картицом платили таксе, накнаде и порезе на шалтеру
Општинске управе. Због промењених околности, које је донела
пандемија коронавируса, организатор и Општина сагласили су се да
средства предвиђена за главну награду преусмере са дечјег
игралишта на опремање школе и модернизацију у јавној управи,
што се показало поттребнијим за време ванредног стања.

Потписан уговор о организацији
Центра за обуку радника занатских делатности у Слободној зони

У Слободној зони Прибој 5. фебруара потписан је Уговор о
организацији Центра за обуку радника занатских делатности, који
ће прекфалификацијом, уз теоретски и практични рад, стећи нову
квалификацију, за рад у некој од компанија, које су већ изразиле
потребу за новом и квалификованом радном снагом.
Индустријски паркови доо Прибој ће обезбедити простор у
Слободној зони, који ће бесплатно на две године уступити фирми
„Дам проџетс“, а општина Прибој се овим уговором обавезала да
опреми простор за будући Центар за обуку радника машинске
Издавач: ОПШТИНА ПРИБОЈ,
струке.
12. јануара 108, Прибој, Србија
Обука ће бити бесплатна за све раднике машинске струке са
За издавача:
Председник општине
средњом
стручном спремом, као што су вариоци, бравари, лимари
Лазар Рвовић
и
остала
дефицитарна
занимања, пре свега занатске струке, а многи
Уредник садржаја: Сања Мановић
од њих, овом преквалификацијом моћи ће себи и да обезбеде радно
Технички уредник: Марко Јањушевић
место у овој или сличним компанијама.
Тираж: 1000 примерака

03

Хотел "Терме 36.6°" нови бисер Прибоја

Некада руниран и дотрајао хотел "Бић" у центру
Старог Прибоја, добио је новог власника и прилику
да након обнове и реконструкције, постане не само
бисер овог дела града, већ и замајац туристичког
развоја Прибоја и Прибојске Бање.

Након шест неуспелих продаја, Угоститељско предузеће "Бић" из Прибоја, продато је
привреднику Горану Деспићу, по цени од
17,1 милион динара. Да се ради о озбиљном инвеститору, показују пример Спа центра и реновирани
базена у Прибојској Бањи, али и жеља рођеног
Прибојца, да улаже у свој град.
За неколико дана биће приведени крају
завршни радови на фасади објекта и почеће
опремање унутрашњости хотела. Потом ће
компанија Grand Stroy, која је прошле године
купила овај хотел, започети обуку кадрова, како би
до 1. маја и свечаног отварања све било спремно.
Kако кажу из компаније Гранд Строy, која је
у обнову овог хотела уложила више од 3 милиона
ЕУР, плус 2 милиона ЕУР у спа, идеја за куповину и
реконструкцију произашла је из разговора са
општинским властима.
Жеља инвеститора је да овај хотел буде
место сусрета, пословних
успеха, пријатних дружења са породицом и
пријатељима и свечаних
и посебних тренутака а
препознатљиво гостопримство овог краја, љубазно
особље,
квалитетна услуга и
врхунска гастрономска
понуда
представљаће
печат овог бренда.
Хотел у центру
старог Прибоја и Спа центар у Прибојској бањи,

који ће бити његов саставни део, носиће исти
назив, "Терме 36.6°,"што представља температуру
лековите воде Бање а истовремено и идеалну
температуре тела.
Акценат је стављен на лековита својства
воде Прибојске бање, па осим тога што ће се привући нови, и стари, дугогодишњи посетиоци Прибојске Бање, имаће прилику да уживају у новим
смештајним капацитетима. Хотел ће бити опремљен по стандардима који задовољавају услове за
четири звездице, а у својим капацитетима имаће
80 соба, од којих шест апартмана модерног и луксузног дизајна са савременом опремом. Такође, у
садржајима хотела наћи ће се савремени медицински блок, две сале капацитета 150 и 350 места, погодне за организовање различитих прослава и
конференција, затим, а ла карте ресторан и бар са
богатом понудом интернационалне кухиње.
Kомпанија Гранд Строy је овим пројектима
закорачила у нову област пословања – хотелијерство. У будућности, како наводе, планирају
развијање бренда "Терме 36.6°" са највишим стандардима квалитета услуге.
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Компанија "Инмолд" запошљава 100 нових радника

Једна од најуспешнијих српских компанија, која
послује по европским стандардима, запошљава
тренутно у Слободној зони 25 људи, од јула прошле
године, пожешка фирма "Инмолд", у уторак 9. јуна
потписала је уговор о закупу новог пословног
простора од 3200 квадрата, где ће отворити
нових 100 радних места.
У присуству Марка Пећанца, саветника за
привреду председника Србије, председника општине Прибој, Лазара Рвовића и народног посланика Крста Јањушевића, уговор су потписали Горан
Јанковић, власник компаније "Инмолд" и Миломир
Лучић, директор Индустријских паркова, у чијем
простору и послује Слободна зона Прибој.
Према речима власника фирме, Горана
Јанковића, у Прибоју имају одличне услове и веома
су задовољни сарадњом.
"Овде имамо одличне услове за рад и зато
сам се одлучио за нови пословни простор, који ће
ми омогућити да сходно пословним плановима,
проширим производњу.", рекао је Јанковић и наговестио и запошљавање
нових
100
радника већ крајем
ове године.
Народни посланик Крсто Јањушевић, рекао је да је ово
велики
дан
за
општину Прибој.
"Велики дан,
јер је једна од најсавременијих фабрика,
не само у Србији него
и у Европи, проширила свој пословни
простор,
што
ће
значити и нова радна
места, јер овде у Зони
већ функционише 7
компанија са преко

500 радника, а између два дела града ниче фабрика
са 400 радних места, што ће свакако допринети још
бржем економском напретку нашег града.",
истакао је Јањушевић.
"Најбоља реклама за Прибој је долазак у
Слободну зону једне од наших најбољих компанија,
што улива поверење у привредни опоравак овог
града, повећава шансе да људи овде остану, да се
врате млади и школовани људи, да остану са својим
породицама,ј ер овде поново може да се пристојно
живи од свог рада.", рекао је председник општине
Прибој Лазар Рвовић, и у име свих грађана
општине захвалио руководству фирме "Инмолд",
што су за проширење свог пословања изабрали
баш Прибој.
Компанија "Инмолд" производи алате и
роботе за производњу пластичних делова за готово
све делатности, од аутомобилске индустрије до
пољопривреде. У Пожеги ова фирма запошљава
преко 300 радника. Просечна плате радника и у
Пожеги и у Прибоју су преко 500 евра.
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Девет нових камиона из ФАП-а за Војску Србије

Војска Србије, у односу на претходну годину, два
пута је повећала обим набавке која је вршена у
"ФАП Корпорацији" а.д. Прибој, рекао је министар
одбране Александар Вулин, који је у пратњи
помоћника министра за материјалне ресурсе
Ненада Милорадовића, обишао крајем априла
производњу наоружања и војне опреме, које то
предузеће из Групације Одбрамбена индустрија
Србије врши за потребе Војске Србије и
Министарства одбране.
"Ове године наручили смо и већ платили
744 милиона за различита возила која производи
ФАП, од камиона, до потпуно нових платформи 6x6
контејнерског типа које данас преузимамо, и до модернизације БОВ-а. ФАП је веома важан за нас. Он
је стратешко предузеће, али важније од свега је да
војска увек, на првом месту, купује оно што сами
производимо и на тај начин чува технологију, чува
и људе и места у којим одбрамбена индустрија
послује.", нагласио је министар Вулин.
Министар одбране, подсетио је у Прибоју на
то да председник Републике Србије Александар
Вучић, као врховни командант Војске Србије, је дао
обећање да ФАП мора остати, да производња у
ФАП-у мора бити унапређена, а људи у Прибоју
сигурни и задовољни.
Како је истакао генерални директор
предузећа ФАП Ранко Вуковић, министар одбране
је имао прилику да види возила која су завршена
током ванредног стања. Он је нагласио да је то
један од показатеља да је потез државе, када се
определила да ојача ФАП и да га усмери ка
наменској индустрији, био добар.
Народни посланик из Прибоја Крсто
Јањушевић рекао је да су грађани Прибоја срећни
што је ФАП опстао и што напредује.
"Ова пуна производна линија још један је од
доказа да је ФАП опстао. Војска Србије са ФАП-ом у
овом тренутку има уговорене послове у вредности
више од пет милиона евра, од војних возила, камиона, борбених оклопних возила, до других сред-

става, што нам даје разлог за оптимизам и наду у
још већи напредак.", поручује Јањушевић, нагласивши да Србија може да се снађе из сопствених
снага, да не мора да увози војна возила и захваливши на великој помоћи државе за улагања у производњу и опрему ФАП-а што деценијама није био
случај.
Председник Општине Прибој Лазар Рвовић,
изразио је захвалност министру одбране, Министарству одбране и Војсци Србије на односу према
предузећу ФАП и Прибоју.
"Нама ово много значи. Мало је места и
мало је држава које производе камионе. Ми смо доказали да у Прибоју може да се направи квалитетан
камион и морамо то сачувати. Надам се да ће пример Министарства одбране следити и друга министарства.", нагласио је Рвовић.
Према његовим речима, има простора за напредовање предузећа ФАП и реалне потребе војске
нису довољне за одрживост рада, али, како је додао,
ако се ту укључе и друга министарства и ако се ту
буду производила и комунална возила која су потребна свакој локалној самоуправи, ФАП ће моћи
да напредује, као и цео тај крај наше земље.
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За капиталне инвестиције у Прибоју
40 милиона евра

Без обзира на епидемију корона вируса и последице
које са собом носи, по реализацији значајних
пројекта, 2020.година у општини Прибој била је
најбоља у последњој деценији, рекао је на седници
Општинског већа председник Општине, Лазар
Рвовић. Према плановима за наредну годину, у
буџету али и кроз бројне пројекте, биће
опредељено преко 40 милиона евра за капиталне
инвестиције, које су или започете или се њихова
реализација очекује у наредној години.
Само у општинском буџету за 2021. годину,
за капиталне инвестиције планирана су
383.810.000,00 динара или 27,8 одсто укупног буџета, рекао је заменик председника општине
Прибој, Саша Василић.
Тренутно је у техничкој контроли код
Канцеларије за управљање јавним улагањима
пројекат реконструкције прибојске Гимназије, а
ових дана приводи се крају и пројекат базена у комплексу школа у Новом Прибоју. Очекује се и да
прође
пројекат
енергетске
ефикасности
ОШ „Никола Тесла" у Прибојској Бањи вредан близу
14,5 милиона динара, а ради се и документација за
ОШ „Вук Караџић".
Било је и пројеката који су каснили, због

објективних околности, али је сада њихова реализација извесна, као што је у питању реконструкција
школе у Бучју, односно изградња Школе у природи
у вредности од 32 милиона динара (без ПДВ).
Један од пројеката је и реконструкција
градске пијаце у Старом Прибоју у вредности од 15
милиона динара, у старом граду је тренутно у току
реконструкција зграде Дома културе и доста
инвестиција на путној и комуналној инфраструктури, а све у контексту скорог почетка рада хотела
са четири звездице „Терме 36.6" .
Један од капиталних пројекта је свакако и
започета изградња градске топлане на биомасу, а
очекује се и замена топловода и подстаница.
Радови се одвијају планираном динамиком, а само
овај пројекат је вредан око седам милиона евра.
Упоредо са набројаним пројектима, ради се
и техничка докуменатција за нове инвестиције,
као што је, у првом реду, реконструкција Болнице
и Дома здравља. Значајан пројекат је и изградња
постројења за пречишћавање отпадних вода, који
се већ налази у техничкој контроли, уз регулисање
градске канализације и изградњу примарног
колектора, а вредност ове инвестиције мери се,
такође милионима евра.

Општине Прибој, Пријепоље и Нова Варош граде
заједнички азил за псе

Председници општина Пријепоље, Владимир
Бабић, Нове Вароши Радосав Васиљевић и Прибоја
Лазар Рвовић, потписали су у згради општине
Пријепоље меморандум о заједничком деловању и
активностима на решавању проблема паса
луталица.
Активности ће ићи у правцу изградње
заједничког азила за збрињавање паса луталица са
подручја ове три општине. Потписивању
меморандума присуствовао је и народни посланик
Крсто Јањушевић.
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Нови инвеститори у Слободној зони Прибој

Слободна зона Прибој, као најмлађа, али и најбрже
растућа у Србији, постоји од марта 2015. године,
простире се на 27 хектара, за кратко време
постала је привредни замајац општине Прибој и
тренутно кроз 8 фирми, запошљава око
500 радника.
До сада је у потпуности искоришћен сав затворени грађевински простор, каже Миломир
Лучић, директор „Индустријских паркова Прибој“,
а због интересовања нових инвеститора за пословање у Слободној зони Прибој, катастарски су
испрацелисане и површине између погона, које су
потенцијалним предузетницима понуђене путем
огласа, по тржишној цени, па су тако ових дана
закључени уговори са три инвеститора, где ће бити
упослено и нових близу 50 радника.
Тако је парцела од 4.129 квадрата продата
физичком лицу, Прибојцу Еролу Кулину, који већ
поседује фирму за грађевинску столарију у
Вишеграду и коју планира да премести у Слободну
зону Прибој, а своје производе у потпуности
пласира на инострано тржиште.

Друга парцела од непуних 5.723 квадрата
продата је фирми „Висински радници“ из Суботице,
на чијем је челу Прибојац Небојша Јановић. Фирма
се бави изолацијом кровова, фасада, темеља и подрумских просторија, а у Слободној зони би производили репорматеријал који уграђују широм
Србије.
Трећу и највећу парцелу од 6.051 квадрат
купила је фирма „Инмолд“ из Пожеге, инвеститор
који већ послује у Слободној зони Прибој. Парцела
се налази између два постојећа погона ове фирме
и служиће за подршку постојећих производних капацитета, где је већ запослено преко 30 радника, а
када у наредној години крене са радом и погон који
је тренутно у припреми, план је да се у овој фирми
сукцесивно упосли и нових 100 радника.
Према речима Лучића, већ је у току уређење
продатих парцела, као и израда техничке документације, а са радовима на изградњи нових производних хала кренуће се на пролеће, након чега се
очекује и запошљавање нових радника.

Признања РПК Ужице за "Полиестер компоненте"
и "Инмолд пласт"

Привредна комора Србије односно Регионална
привредна комора Златиборског управног округа,
доделила је традиционална годишња признања
појединцима и привредним друштвима за
остварене резултате у пословању у 2020. години.

Награду „Kомпанија године”, која је
заснована на рангирању фирми по основу 12
економских параметара успешности, у категорији
мало предузеће награду је добило деоничко
друштво са ограниченом одговорношћу „Полиестер Компоненте“ Прибој.
Награду „Искорак“, која се додељује
привредном субјекту или појединцу који се у теку-

ћој години посебно истакао својим активностима
на пољу друштвене одговорности, иновативности
или повећању угледа региона, добила је компанија
„Инмолд пласт“ доо Пожега. „Инмолд Пласт“ је
породична компанија, основана 2006.године. Од
прошле године послује и у оквиру Слободне зоне
Прибој, где тренутно запошљава 30-ак радника, у
припреми је и нови пословни простор, где ће бити
упослено нових 100 радника, а ових дана купљена
је и парцела за изградњу магацинског простора.
Награде, у виду скулптуре инспирисане злакушком керамиком, рад академског керамичара
Ане Лазић из Ужица, због епидемиолошке
ситуације, биће уручене појединачно.
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Ускоро рехабилитација пута Кокин Брод - Прибој

У Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, у четвртак 17.децембра,
одржан је састанак представника општине
Прибој са министром Томиславом Момировићем и
његовим сарадницима.
На састанку је било речи о пројектима и капиталним инвестицијама на територији општине
Прибој, а посебан акценат стављен је на пројекат
рехабилитације пута Кокин Брод - Прибој.
На састанку са министром Томиславом Мо-

мировићем били су присутни председник општине
Прибој, Лазар Рвовић, народни посланик Крсто
Јањушевић и привредник из Прибоја, Горан Деспић,
који је као инвеститор презентовао пројекат
развоја Прибојске Бање.
Рехабилитација пута 2А реда број 194,
Кокин Брод - Прибој, као и други неопходни
инфраструктурни радови неопходни за развој
туризма и привреде у Прибоју, требало би да
отпочну у 2021. години.

Радови на Градској топлани по плану

Радови на градској топлани на биомасу у Прибоју,
почели су крајем септембра и за сада се одвијају по
плану. Временске прилике погодују продужетку
грађевинске сезоне и у децембру, што неимари
конзорцијума, који предводи фирма „Енерготехника – Јужна Бачка“ из Новог Сада, са подизвођачима из Прибоја, користе у пуној мери, па су са
неким радовима, чак и пре плана.
Тако је већ урађен објекат за сезонске
складиште дрвне сечке, ускоро се очекује и његово
покривање, а код зграде топлане приводе се крају
бетонско – армирачки радови.
Са квалитетом радова и поштовањем
рокова задовољни су учесници редовне, месечне
односно децембарске видео
конференције, од представника локале самоуправе,
прибојске топлне до представника извођача радова и
консултанта немачке банке
KfW, који су потом и обишли
радове на изградњи будуће
градске топлане у Прибоју.
"Упоредо са изградњом градске топлане на биомасу, теку и пројектне
актвиности на замени подстаница и топловода, што ће

се радити по завршетку актуелне грејне сезоне."–
каже Саша Василић, заменик председника општине
Прибој. Он истиче да ће након изградње нове градске топлане бити омогућени и нови прикључци, а
да би смо имали још чистији ваздух локална
самоуправа ће из својих средстава, већ у наредној
години, субвенционисати замену неадекватних
ложишта и код индивидуалних домаћинстава.
Нова градска топлана у Прибоју биће снаге
8 MW на биомасу, а имаће и два резервна котла на
лож уље, укупне снаге 15 MW. Завршетак радова на
топлани очекује се 1. октобра наредне године, а
њено стављање у функцију планирано је од наредне грејне сезоне.
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Нова јавна расвета у Прибоју

У Прибоју је ове године замењено 1984 сијалице и уз
ранији пројекат када је замењено 450 сијалица,
сада више нема старих и дотрајалих сијалица
јавне расвете, како у градском тако и на сеоском
подручју, односно у центрима сеоских месних
заједница.

Нове ЛЕД сијалице, уз декоративни ефекат
и дужи век трајања, допринеће и значајним
финансијским уштедама. Гарантована финансијска
уштеда је 12 одсто.
Општина Прибој је до сада, на годишњем
нивоу, трошила око 1.300.000 киловат часова
електричне енергије за јавну расвету, а након
завршетка овог пројекта то би требало да буде три
пута мање, односно око 400 хиљада киловат

часова. Што се тиче финансијских трошкова, из
општинског Буџета за јавну расвету на годишњем
нивоу трошило се око 13 милиона динара, па ће, по
истој пропорцији, убудуће рачуни за електричну
енергију бити значајно мањи.
Поред уградње нових ЛЕД сијалица, кроз
пројекат је обезбеђено и одржавање јавне расвете,
у наредних 15 година, до када и траје отплата
приватном партнеру. Пројекат је вредан
112 милиона динара.
Пројекат се реализује кроз јавно - приватно
партнерство, јавни партнер је Општина Прибој, док
је приватни партнер Конзорцијум који чине
„Петрол“ д.о.о. Београд, фирма „Смарт енерџи
инвестмент“ и „Електромонтажа“ Краљево, као
извођач радова, која има своје подизвођаче.

Заблистале нове фасаде у старом делу града

Како је било и договорено, са првим лепим данима
настављени су радови на уређењу фасада зграда у
Прибоју. Тако су у старом Прибоју, овог лета,
урађене фасаде на 5 објеката.
Поред нових фасада, постављени су олуци и
лимарија на прозорима и терасама, а поједини станари су успели да промене и столарију на својим
становима, па је сада умногоме поправљена и енергетска ефикасност, јер је на
фасади уграђена и термо изолација. Још је преостала да се
уради декоративна расвета.
Зграде сада и лепша
али и енергетски ефикасније
и уклопиће се у амбијенталну целину, која се у овом
делу града, ствара реконструкцијом бившег хотела
Прибој и сређивањем фасада
на старим оронулим зградама.

Фасаде су рађене по спроведеном конкурсу,
уз учешће општине и станара (однос 80:20 одсто),
а посао на тендеру добила је пријепољска фирма
„Ровчанин инжењеринг“ која је за подизвођаче
ангажовала прибојске раднике. Акција заједничког
сређивања фасада на зградама у Прибоју, биће настављена на зградамa и у другим деловима града.
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Радови на одржавању Пролетерске улице

Почетком марта радило се на инвестиционом
одржавању Пролетерске улице у Старом Прибоју,
односно њеног дела на Бријегу, између улице
12. јануар и регионалног пута Увац – Бистрица,
преко пута железничке станице.

Радовима је формирана двосмерна улица на
овом делу, од Бријега до регионалног пута, у
дужини од 44 метра, а за ширину коловоза померен
је и такси штанд, који ће, као и до сада, поред зауставних трака за такси возила, имати и своју по-

себну траку за укључивање на регионални пут, код
железничке станице.
У том контексту извршено је и комплетно
нивелисање терена, како би будуће саобраћајнице
имале један ниво без досадашњих ломљења и
испупчења. За пешаке су уређени тротоари и са
једне и са друге стране нових саобраћајница.
Вредност инвестиције је 4.970.000 динара
без ПДВ-а, средства су обезбеђена у буџету Општине, а радови су по тендеру били поверени
фирми „Стандард“ доо из Бајине Баште.

Реконструкција школе у Прибојским Голешима

Једна од најстаријих школа у општини Прибој, која
је почела са радом још 1868.године, у оквиру цркве
на Растини, зграда школе на Долинском Бријегу у
Прибојским Голешима, реконструисана је средствима Општине Прибој, захваљујући чему ће
бити заштићена од даљег пропадања, али и поново имати своју адекватну намену према потребама грађана ове месне заједнице.

Промењена је оштећена кровна конструкција, поправљени су и ојачани зидови, биће постављен кровни покривач од лима, санирани су
димњаци, сређени зидови, плафони и подови.
Средства за реконструкцију школе на Долинском Бријегу у Прибојским Голешима од 1,3 милиона динара, обезбедила је Општина Прибој, а
радове по тендеру изводила је београдска фирма
Мирандо.

11

Саниран пут на Глишиној води у Прибоју

Због активног клизишта, на овом делу долазило је
и до честог пуцања цеви на магистралном воду
градског водовода за Стари Прибој и даље за Увац
и Рачу, па је и релативно често отклањање
кварова, утицало на отежано саобраћај.
Поправком водовода на Глишиној води,
створени су и услови да се санира и оштећена
деоница регионалног пута на овом делу. Најпре је
поправљен коловоз и урађен и тротоар на овом
делу, кога фактички дуго није било због помереног
земљишта, а потом су и враћени „њу џерси“
елементи са каменом дробином, чиме су створени
услови за поновно успостављање истовременог

двосмерног саобраћаја на овој деоници пута.
На крају радова, деоница регионалног пута
у дужини од 247 метара, пресвучена је и завршним
слојем асфалта, постављена је и хоризонтална сигнализација на истом делу, чиме су се, на задовољство возача и путника, створили услови за
поновно успостављање саобраћаја на обе коловозне траке, што није био случај у последње две и
по године.
Средства за санирање овог дела саобраћајнице, у износу од близу пет милиона динара,
обезбедила је општина Прибој, а радове су извели
„Путеви Ужице“.

Отклоњени кварови на градском водоводу

Крајем јесени, на цевоводу сирове воде од извора
Бјеличковца према Постројењу за прераду воде, у
Кратовској реци, решен је дугогодишњи проблем,
постављањем затварача, чиме ће се спречити
враћање сирове воде из градског водовода и често
пуцање цеви на овој деоници.

Решавањем поменутих кварова у Кратовској реци и Потпећу, побољшано је у значајној мери,

водоснабдевање у граду, поготову на вишим котама приградских насеља или последњим спратовима солитера у граду, а томе је свакако допринело
и отклањање вишегодишњег квара на локацији
Глишина вода.
Радове са ЈКП "Услуга" извело је предузеће
"Јединство" из Ужица, вредност ова два посла је
2.205.000 хиљада динара, а средства су обзебедили
комунално предузеће и општина Прибој.

Почетком октобра почела је реконструкција водоводне мреже у улици "12.јануар" у Старом Прибоју,
а све у склопу најављене комплетне
реконструкције главне улице у овом делу града. У
току је замена дотрајалог цевовода, који никада
није мењан, и то новим, полиетиленским цевима,
а тамо где је то могуће, регулисаће се и кишна канализација, као и електромрежа.
У склопу комплетне реконсрукције, најпре
ће се урадити замена цевовода, а потом следи и
уређење коловозног застора и тротоара, главне
улице у Старом Прибоју. Уместо досдашњег асфалта, улица ће бити поплочана бехатон плочама

за саобраћај, док ће такође на тротоарима, бити постављене такође бехатон плоче али друге дебљине.
За реконструкцију у овој години планиран
је део улице од 200 метара, ако послуже временске
прилике. Радове заједнички изводе два прибојска
јавна предузећа – ЈКП „Услуга“ и ЈП за уређење
грађевинског земљишта и развој Прибој, док је
средства обезбедила општина Прибој.
Иначе, у плану је реконструкција комплетне
улице "12. јануар", од раскрснице на уласку у Стари
Прибој из правца Насеља, до сквера код цркве у
овом делу града, укупне дужине око један километар. Радови ће бити настављени на пролеће.

Почела реконструкција улице "12. јануар"
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Реконструисана фискултурна сала
у ОШ "Бранко Радичевић"

Са почетком нове школске године ђаци и запослени
у најстаријој градској школи у Прибоју, ОШ „Бранко
Радичевић“, у старом делу града, добили су на
употребу потпуно реконструисану и савремено
опремљену фискултурну салу.

Фискултурна сала у ОШ "Бранко Радичевић"
обновљена је кроз Пројекат реконструкције
Европске уније, преко развојног програма EUPRO,
а у партнерству са Владом Републике Србије.

Европска унија финансирала је овај пројекат са
непуних 75 хиљада евра, док је општина Прибој за
набавку спортске опреме и реквизита издвојила
18 хиљада евра.
Извођач радова била је прибојска фирма
"Декор инвест", а кроз активности доброг управљања, које се спроводе у партнерству са програмом
SWISS PRO, који подржава влада Швајцарске,
регулисаће се одржавање и коришћење обновљене
сале.

У МЗ Рача асфалтиран је прилазни пут до
градског гробља у Рабреновцу, али и пут за
житеље овог приградског насеља. Асфалтном
масом, пресвучен је комплетан пут од
регионалног пута Бистрица - Прибој - Увац, до
најстаријег и даље активног градског
православног гробља у Рабреновцу, у дужини од
600 метара, а више од половине овог путног

правца, користе и задовољни мештани, како
Доњег тако и Горњег Рабреновца.
На задовољство власника камиона,
спуштен је ниво пута испод надвожњака и пруге
Београд - Бар, па се више не мора размишљати, да
ли се може проћи возилима већег габарита.
Средства зс асфалтирање обезбеђена су у буџету
општине Прибој.

Асфалт до градског гробља у Рабреновцу
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Уређује се ново исламско гробље у Побрежју

Прибој већ дуже време има проблем са недостатком простора на градским гробљима и једне и
друге верске конфесије.
Уређење парцеле новог исламског гробља у
Побрежју почело је још овог лета, али није
завршено на време због искрслих проблема током
самог уређења, односно појаве и извора воде у
центру парцеле, што је морало бити санирано, као

и регулисање површинских вода.
Средства за уређење будућег исламског
гробља у Побрежју у износу од 4.300.000,00 динара
обезбедила је општина Прибој, а радове према
тендеру изводи пријепољска фирма „Ровчанин
инжењеринг“.
Све би требало да буде готово ових дана
односно пре краја грађевинске сезоне.

Како би решили дугогодишње проблеме у редовном
снабдевању електричном енергијом, поготову на
сеоском подручју, Електропривреда Србије током
јуна месеца и у општини Прибој наставила је
замену дотрајалих дрвених стубова
нисконапонске мреже, бетонским стубовима.

Замењено је близу 200 бетонских стубова, а
нови стубови стигли су и у месне заједнице и
сеоска подручја.
На иницијативу локалне самоуправе,
радове организује и финансира Електропривреда
Србије.

Бетонски стубови за нисконапонску мрежу

Нових 50 паркинг места у Прибоју

Локална самоуправа наставља акцију уређења
међублковских простора, култивисањем зелених
површина, изградњом пешачких стаза и модерних
саобраћајница, као и нових паркинг места.
Простор иза Самачког 1 и ПУ "Невен", уместо досадашњег макадама, локви током кишног периода, односно прашине у летњем периоду, сада је
модерно уређен и асфалтиран. Станари Самачког
хотела сада имају адекватан прилаз са својим аутомобилима, омогућен је и економски прилаз
централном Дечјем вртићу, али и оближњим
трговинама и локалима. Асфалтирана је и саобраћајница, као крак Пионирске улице, али
и пешачка стаза. Уређено је и преко 30 паркинг места, са могућношћу повећања овог
броја у перспективи.
Са друге стране Немањине улице,
испод Зелене пијаце и Самачког хотела 2, такође је уређен простор између зграда. Поред
нових паркинг места, пешачке стазе између
Немањине и улице Вука Караџића, урађене су
и нове саобраћајнице и направљен

својеврсни кружни ток, што ће станарима, поготову Самачког два, омогућити прилаз аутомобилима и у време док је забрањен саобраћај главном
Немањином улицом, што до сада није био случај.
Велики контејнер, биће уклоњен са зелене површине, јер је урађен и посебан бокс за смештај
мањих контејнера.
Средстава за уређење међублковских простора у
Новом Прибоју обезбедила је општина Прибој.
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Реконструише се Стаза здравља у Старом Прибоју

У Прибоју ће бити реконструисана Стаза здравља
у Старом Прибоју, од висећег моста преко Лима,
код железничке станице, до Мраморја и бивше
фабрике Епоксид, у дужини од непуна 3 километра.

Радови су почели ове зиме, а средства од 20
милиона динара обезбедило је Министарство
трговине, туризма и телекомуникација Владе
Србије.

Постојећа пешачка стаза поред Лима и
пруге у старом делу града, биће у потпуности
обновљена и модернизована, тамо где буде имало
простора прошириће се и за стазу за бициклисте,
комплетно ће бити пресвучена асфалтом, на критичним местима урадиће се и заштитна ограда и
од стране пруге и од реке Лим, поставиће се и
мобилијари за одмор а стаза ће у потпуности бити
покривена јавном расветом.

Дом културе добио нови кровни покривач

Општини Прибој за пројекат "Живот на граници
без културних граница", са којим је аплицирала а
на Конкурсу Министарства културе и
информисања Републике Србије "Градови у фокусу
2020.", одобрено је 4 милиона динара за замену
кровног покривача зграде Дома културе.
Укупна површина крова је 600 квадрата, а
због геометријске специфичности крова, уместо
досадашњих лесонит плоча, нови кровни покривач
на згради Дома културе урађен је од ПВЦ мембране
односно од непромочиве фолије, као што је то ура-

ђено и на крову зграде ОШ "Бранко Радичевић".
На Конкурсу су подржана 22 пројекта из
исто толико градова и општина, са укупно 83,4
милиона динара, а Прибој је једина локална
самоуправа из Златиборског округа.
Средствима додељеним на Конкурсу
"Градови у фокусу 2020." биће створен амбијент за
квалитетније услове рада многих домова културе,
музеја, архива, библиотека и других установа
културе широм Србије.
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Уклоњени радиоктивни громобрани у Прибоју

На основу расписаног тендера, стручњаци Института за нуклеарне науке "Винча" из Београда,
почетком децембра демонтирали су 8 постојећих
радиоактивних громобрана на подручју Новог Прибоја. Подсетимо, два радиоактивна громобрана
била су поред градског стадиона и градских
базена, док је преосталих шест на стамбеним
зградама, све у новом делу града.
Према речима надлежних из Института
"Винча", ови громобрани, иако су били активни,
нису имали штетна дејства за грађане, јер су јонизујући зраци били усмерени у небо односно ваздух,
а само у случају неке хаварије на крову зграда, где
су обично постављени, односно њиховог крив-

љења, пада или рушења, могли су имати штетно
зрачење по живи свет и животну средину.
Након стручног уклањања тзв. радиоактивних извора са досадашњих громобрана, они су безбедно транспортовани адекватним контејнерима
и наменским возилима до крајњег одредишта складишта за радиоактивни отпад.
На месту досадашњих радиоактивних громобрана у Прибоју истовремено су монтирани и
нови громобрани са брзим деловањем. Средства за
демонтажу досадашњих радиоактивних громобрана и постављање нових са брзим деловањем, на
подручју Новог Прибоја, у износу од 2.700.000,00
динара, обезбедила је општина Прибој.

Постављена нова саобраћајна сигнализација

На задовољство свих учесника у саобраћају, редовно годишње обнављање или
постављање хоризонталне саобраћајне
сигнализације на градским улицама у Прибоју, завршено је у августу, нешто касније
него претходних година, што је последица
актуелне пандемије корона вируса.
Радове, као и претходних година,
изводила је краљевачка фирма "МГ
сигнали", а средства од 976.000,00 динара
обезбедила је општина Прибој.

Нове јавне чесме у Прибоју

Недостатак јавних чесми у Прибоју, исправљен је
овог лета, па су већ у функцији јавна чесма у главној улици у старом делу града, преко пута
Завичајног музеја, где је уз чесму, култивисан и
плато бехатон плочама, а очекује се и постављање клупа за предах, поред ове јавне чесме.
Такође, направљена је и јавна чесма у парку
у новом делу Прибоја, а овде су урађене и две нове
стазе за шетаче, како не би, као до сада, угрожавали
зелене површине.
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Асфалт у Грачаници

У селу Грачаница, у МЗ Бања, Општина Прибој
асфалтирала је 1200 метара пута кроз ово село,
који ће користити житељи преко 50 домаћинстава, а међу њима и десетак школараца, који
похађају основну школу у Прибојској Бањи.
Вредност радова је 6,5 милиона динара, која
су планирана Буџетом, а радове је по тендеру
извело предузеће "Путеви" Ужице.

Ово је само један од неколико планираних
путних праваца, који ће се асфалтирати у овој месној заједници, а по прошлогодишњем општинском
програму изградње путне инфраструктуре, који
није реализован због недостатка извођача. Иначе
тим програмом је планирано асфалтирање још 34
путна праваца на селу и пет улица у граду, укупне
вредности 79 милиона динара.

Прибој добио новац за реконструкцију
вртића "Невен"

У општини Прибој Кабинет министра без
портфеља задуженог за демографију и
популациону политику, финансираће инвестиционе радове у два објекта ПУ ”Невен” у износу од

скоро 5 милиона динара. Локална самоуправа у
Прибоју обезбедиће приближно исти износ за
реалузацију пројеката.

Асфалт у центру Бање

Асфалтном масом пресвучен је пут од ОШ „Никола
Тесла“, поред хотела и манастира, све до чесме и
раскрснице за Прибој, односно Кратово.
У питању је саобраћајница са две траке,
дужина од школе до чесме је 455 метара, а
асфалтирана је и средишња улица на Бањи, дужине
275 метара, као и крак ове улице, испод шумарске
куће, у дужини од 140
метара. Због успона и
уског коловоза, асфалт се
овде допремао багером,
али је посао, ипак успешно
урађен.
Локална
самоуправа са разлогом улаже
у ову месну заједницу, јер
је препознала значај Бање
и њених термалних извора, као окоснице развоја
туризма у нашој општини,
што ће на директан начин
допринети и побољшању

свих сегмента живота, пре свега мештана ове месне
заједнице, али и општине Прибој у целини.
Средства за асфалтирање обезбеђена су у
буџету општине Прибој, а реализација прошлогодишњег програма асфалтирања путева и улица,
према утврђеној динамици, настављена је у току
године и у другим месним заједницама.
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Нове асфалтне деонице у Прибојској Бањи

Нове метре асфалта на путу до својих домова, ове
године најпре су добили мештани Грачанице, а
ових дана и житељи засеока Цикоте, где је
урађено 360 метара асфалтног пута.

Нешто преко 500 метара асфалтног пута, на
два крака, урађено је на путном правцу за
Жарковић, Новаковиће и Караџиће, изнад етно
села, где су асфалтиране најкритичније деонице, а
тиме и више од половине постојећег пута до
њихових кућа.

Такође на два крака пута, само са друге
стране Мијаиловца, урађено је 300 метара асфалта
према домаћинствима Жарковића и Цинцовића.
Они су на овом путном правцу имали једну краћу
асфалтирану деоницу, а једну су сами асфалтирали
пре коју годину.
У самом Мијаиловцу, асфалтирано је и 40
метара великог успона, према кући Цинцовића.
На подручју Бање радови се даље
настављају на путу за Несторовиће и Мандиће,
затим средња улица у Бањи, као и пресвлачење
главне улице у центру Бање.

Мост за Бабиће у МЗ Кратово

У оквиру овогодишњих инфраструктурних радова
у МЗ Кратово, урађен је бетонски мост преко
Кратовске реке, за куће Бабића. Давнашња жеља
житеља овог засеока сада постаје реалност, па
долазак до њихових кућа више неће зависити од
временских услова, надошле и неретко бујичне
Кратовске реке.
Распон моста је 5,5 метара, ширина 3,40
метра, а газећи слој моста је три метра. Мост је

армиран, дебљина коловоза је 35 цм, урађене су
бетонске стопе и уграђено преко 15 кубика бетона.

Средства је обезбедила Општина Прибој, а
радове је извела фирма Аутопревозник Караџић из
Прибојске Бање. Изградњом моста, створени су
предуслови и за што скорије асфалтирање пута од
магистрале до кућа Бабића у МЗ Кратово.
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Нови метри асфалта у насељу Пања Глава

Из правца Старог Прибоја асфалтирана је деоница пута од 300 метара, ширине три метра. Асфалтна трака стигла је до врха Пање Главе, чиме
је савладан велики успон и омогућен својеврсни
кружни ток житељима овог приградског насеља.
Нови метри асфлта омогућили су и адекватан прилаз до летос уређеног излетишта на самој

Пањој Глави, где су постављене и клупе за одмор
али и парковски мобилијар, изграђен и спортски
терен, за најмлађе, за рекреативце али и спортисте,
и пре свега излетнике, јер се одавде са идеалне
коте и истинске зелене оазе столетних борава, уз
свеж ваздух, ужива и у предивном погледу, како на
околину, тако и на оба дела града.

Асфалт у Читлуку

Средином новембра асфалтирана је деоница пута
у МЗ Нови Прибој, у насељу Читлук, за 15-ак
домаћинстава Сејдића, Салкановића, Шумана и
Меховића. У питању је деоница од 220 метара, по
прошлогодишњем програму асфлатирања, а
средства је обезбедила општина Прибој.
„Путеви Ужице“ наставиће асфалтирање
деоница на 35 путних праваца и пет улица, по
прошлогодишњем програму, што није реализовано
због спречености извођача.
Асфалтирање ће се наставити све док то
временске прилике буду дозвољавале, а ако нешто
не буде реализовано, биће настављено на пролеће.

Нова туристичка сигнализација у Прибоју

Са уређењем туристичких локалитета, један од
битних момената је и промоција тих дестинација, односно информација о њима, у виду путкоза.
У том правцу крајем године реализован је
пројекат, на постављању туристичке сигнализације, односно значајног броја путоказа од културно
– историјских споменика, преко верских објеката и
хотелских капацитета, до атрактивних природних
локалитета. Заједнички пројекат је донео видљиве
резлтате.
Укупна вредност пројекта је нешто преко 12
милиона динара, а туристичка сигнализација за
општину Прибој износила је 3 милиона и 300
хиљада динара. Постављени туристички путокази,
допринеће бољој промоцији и већој видљивости
прибојске туристичке понуде.
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Гради се пут до манастира Дубрава

Ових дана почели су радови на изградњи пута од
Брезана до манастира Дубрава, који се налази у
кањону реке Увац. До сада се из Прибоја до ове
православне светиње, могло доћи само пешице
кроз врлети кањона Увца.
Да би се проширила и употпунила
туристичка понуда наше општине, односно
прелепе висоравни села Брезна, након војесење
изградње асфалтног пута од Кратова до овог села,
у дужини од непуних пет километара, чиме је
омогућен и лакши и бржи долазак до ових просто

нестварних крајолика природе, општина Прибој је
одлучила и да изгради пут до чувеног манастира
Дубрава, који због лоше конфигурације терена није
био доступан свим заинтересованим верницима и
туристима.
Тако је ових дана започело пробијање трасе
будућег пута од села Брезна до манастира
Дубарава. Траса је дуга близу 9 километара, а већ
је пробијено преко 3 километра пута. Дугорочан
план је и да се траса будућег пута до манастира
Дубрава и асфалтира.

Aсфалтирање улице Данила Јауковића

Крајем године почело је асфалатирање улице
Данила Јауковића у Старом Прибоју. У питању је
насеље изнад Млина, на великој косини. Насеље је
иначе густо насељено, а некада се овуда није
могло проћи.
Пре почетка радова регулисана је кишна
канализација, изграђене подзиде, постављене
заштитне ограде, сад и асфалтна подлога, па се од
улице којом се није могло проћи, стигло до модерне
саобраћајнице.

Улица Данила Јауковића дуга је 420, а у
просеку широка 4 метра. Првог дана асфалтирано
је близу 300 метара и утрошено 180 тона асфалтне
масе. Радови се настављају наредних дана, када се
очекује и асфалтирање уговорених деоница од
непуних 80 метара у улици Раденка Караџића и око
40 метара улици Расима Софтића. Средства за
асфалтирање и ових улица, обезбедила је Општина
Прибој.
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Асфалтиран пут за прибојско село Брезна

Ове године асфалтиран је пут дужине
5 километара, траса је широка 5 метара, а
коловоз је ширине 3 метра.
На овом путном правцу постављено је 17
цевастих пропуста, урађене су уливне грађевине и
уређени излази пропуста, а дуж целе трасе

постављене су и банкине односно насут је обострани бочни путни појас у нивоу асфалтне подлоге.

Радове је извело предузеће Путеви Ужице,
а инвестицију вредну 28 милиона динара
финасирали су Путеви Србије.

Комплетирано степениште за Рабреновац

Током августа месеца завршено је степениште за
већу безбедност пешака из насеља Рабреновац, као
сигурна веза до пешачке стазе поред Лима.

Исто за циљ има већу безбедност пешака, да
се они, као до сада не би кретали поред магистралног пута, односно државног пута Увац–Прибој,
што је свакако било небезбедно, јер не постоји тротоар поред пута, па због тога, на овој деоници, нису

биле ретке ни саобраћајне незгоде са нежељеним
последицама, па чак и смртним исходом.
Општински савет за безбедност саобраћаја
је овај проблем препознао као критичну тачку и
одмах, приступио њеном решавању, па су тако
средства за ове радове обезбеђена из буџета
Општине, а радове су извели неимари ЈП за
уређење грађевинског земљишта и развој Прибој.

Нови асфалт у Годуши

Током августа месеца асфалтирана је деоница
пута у Годуши за Пуриће, у дужини од 200 метара,
а асфалтирана је и критична деоница од 150
метара пута за Међуселце, Доловце и Лаковиће,
коју су сами финансирали грађани.

Асфалтирана деоница наслања се на
Годушки пут, који продужава до села Лунићи, а
урађена деоница је због успона и потока бујичара,
често била непроходна, јер оно што се наспе и
поправи, са првим кишама, вода брзо однесе.

21

Асфалт кроз Мажиће, Пантовиће и Ћирковиће

Током ове године поправљен је асфалтни пут
према школи у прибојској МЗ Мажићи, укупне
дужине 1600 метара, а асфалтирано је и 560
метара пута кроз Ћирковиће и Пантовиће у МЗ
Бања, као и пут до гробља за ова два села.

Тако је поправљен асфалтни пут у МЗ
Мажићи, крак од Препрана према школи. Пропале
и зубом времена оштећене деонице пута одлазе у
заборав, а Мажићани поново добијају савремену

путну комуникацију. На одређеним деоницама просто се више није могло проћи, ни тракторима ни
теренцима, а камоли путничким аутомобилима.
Асфалтом је поправљено укупно 2600 квадрата
пута од Препрана, поред школе, Дерикоњића и
Баковића, па све готово до у врх овог дела Мажића.
Средства је обезбедила општина Прибој, а
извођач је први пут на асфалтним радовима била
фирма Аутопревозник Караџић из Прибојске Бање.

Асфалт у Речици и на Зеленцу

У насељу Речица преко пута новог Прибоја,
асфалтиран је део пута, где је претходне године
вршено уређивање водотокова другог реда.
Због изливања истоименог потока, његово
корито је регулисано уградњом бетонских цеви
пречника два метра, чиме је решен вишегодишњи
проблем житеља насеља Речица. Уређење водотокова другог реда финансирала је Канцеларија за
управљање јавним улагањима Владе Републике
Србије, а општина Прибој је ове године асфалтирала поменуту деоницу пута, која је била оштећена
уређењем овог потока бујичара.
Нови метри асфалта ових дана стигли и у
други део града,у стари Прибој, у
насеље Зеленац, како мештани
тврде, у једно од најстаријих
приградских насеља града Прибоја. У главној улици кроз ово насеље, због бројних радова и
постављања различитих инсталација, стари асфалт је значајно
оштећен, а на нови асфалтни застор чекало се преко 30 година.
Према плану асфалтиран је
највећи део ове улице, али и неколико других кракова, где је на
великом успону асфалтом пресвучена и досадашња бетонска

подлога, па се сада и до кућа на овом делу Зеленца,
може стићи аутомобилом.
Асфалтирано је и на другом Зеленцу, критична деоница пута у улици Четврте крајишке бригаде. У улици Четврте крајишке бригаде
асфалтирано је 225 метара дужине, са три метра
ширине и 6 цм дебљине. Асфалтни пут ће сада становницима овог дела старог Прибоја, без обзира на
успон и кривине, омогућити лакши, сигурнији и
безбеднији прилаз до њихових кућа.
Асфалтирање је по тендеру извело
предузеће Путеви Ужице, а средства је обезбедила
Општина Прибој.
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Заштитне ограде за већу безбедност саобраћаја

Савет за безбедност саобраћајаТако је на 23
места поставио укупно 300 метара металне
заштитно-одбојне ограде са рефлектујућим
катадиопетерима.

У питању су магистрални и локални путеви
у нашој средини, на ризичнијим деоницама поред
река или врло стрмих терена, а које су неретко
биле и место саобраћајних незгода, oдносно
слетања са коловоза. Ограда је постављена на
нових 16 деоница, док је на преосталим местима,
постојећа заштитна ограда само продужена.
Заштитна поља су зависно од ризика
деонице, од четири па до 24 метра, а постављена су
на Јармовцу и још на 10 места на магистралном
путу уз Бању до Гајева, затим на четири ударна

места на регионалном путу кроз Црнуге, на општинском путу за Крајчиновиће на два места, у
Валовљу и на Лагеру, као и на локалним асфалтним
путевима у Грачаници, у Потпећу на путу за насеље
изнад пруге, у Кратовској реци за Ћирковиће, у
насељу Мраморје, изнад пумпе и у МЗ Саставци
према Пољани.
Општински савет за безбедност саобраћаја
је у сарадњи са ЈП за уређење грађевинског
земљишта и развој Прибој, поставио и нових 8
саобраћајних огледала, и то два у Мијаиловцу у МЗ
Бања, два на Луци, у улицама Саве Ковачевића и
Боре Пензића, затим на Зеленцу, у Пољицу у улици
Новице Мановића, па у МЗ Мажићи према манастиру Ораховица и у центру МЗ Сјеверин. Вредност
ове инвестиције је око 200 хиљада динара.

Успоривачи брзине и на сеоском подручју

У циљу повећања нивоа безбедности свих учесника
у саобраћају, општински Савет за безбедност
саобраћаја, наставио је акцију постављања
принудних успоривача брзине, тзв."лежећих
полицајаца" на сеоском и приградском подручју.
На задовољство Сјеверинца и Стрмчана, али
и оних који крећу пут Рудог или Сарајева, замењена
су и два постојећа принудна успоривача брзине
кроз центар МЗ Сјеверин. Исто је
урађено и са оштећеним принудним успоривачем брзине и на
регионалном путу кроз Пољице,
у близини бензинске пумпе, као
и на регионалном путу у центру
МЗ Кратово.
Због безбедности деце
пре свега, али и свих других учесника у саобраћају, први пут су
постављени и тзв "лежећи полицајци" у центрима месних заједница Саставци и Крајчиновићи. У
зони школа постављена су три

принудна успоривача брзине у центру Саставака и
два у МЗ Крајчиновићи.
Према речима Драга Дробњаковића, председника Савета за безбедност саобраћаја општине
Прибој на овај начин се само реализује крајем године започети пројекат, средства од преко 500 хиљада динара обезбедила је локална самоуправа, а
радове изводи прибојска фирма „Дивац изопласт“.
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Санирана макадамска деоница Сјеверин Батковићи, преко Живиница до Валовља

Да би помогла својим грађанима, општина Прибој
је сходно својим могућностима у марту месецу,
када је почела пандемија корона вируса, кренула са
радовима на проширењу и оспособљавању јединог
алтернативног путног правца Сјеверинаца и
Стрмчана, са центром своје општине.

У питању је пут Сјеверин - Батковићи, преко
Живиница и Растова и даље до Валовља, и везе са
општинским путем Саставци – Крајчиновићи. У
питању је макадамска саобраћајница од непуних 10
километара, која је доведена у пристојно стање
како би се могао обављати саобраћај са путничким
аутомобилима, али и допремати животне
намирнице комби превозом или камионима.

Завршена прва фаза постављана плутајуће
еко баријере на Потпећком језеру

Како би се заштитио даљи ток Лима и пре свега
акумулација ХЕ Потпећ, од плутајућег отпада,
који угрожава, туристички бисер Прибоја - Рибарско насеље на Потпећком језеру, општина Прибој
финансира пројекат „Постављање еко плутајуће
баријере“, која ће зауставити даљи пролаз отпада
који нам стиже из горњег тока Лима, а потом ће
се исти уклањати са Лима и одвозити на депонију.
Еко плутајућа баријера, коју ће чинити
металне сајле и плутајућа бурад, дужине од 300 метара, постављена је
километар узводно од Рибарског
насеља, испод засеока Равнине, а
пре Друглића.
Прву фазу, која је завршена
финансирала је општина Прибој и
коштала је око два милиона динара,
а носилац пројекта је УГ „Јастреб“ из
Прибоја.
Друга фаза овог пројекта
подразумева
асфалтирање
прилазног пута, затим довођење
електро мреже до прилазне платформе
на
Лиму,
затим
постављање боксова за раздвајање
отпада и његово рециклиране. Планирана је и набавка специјалног во-

зила за одвоз отпада тзв."грајфер", који би и вадио
прикупљени отпад из Лима, а Еко плутајућа
баријера комплетирала би се и са адекватним
понтоном.
Другу фазу, према договорима, финансирало би Министарство за заштиту животне средине Владе Републике Србије, а укупна вредност
пројекта „Постављање еко плутајуће баријере на
Потпећком језеру", износи око 130 хиљада евра.
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Опремљен кабинет информатике у Гимназији

Захваљујући донацији Општине Прибој у износу од
200.000,00 динара, купљен је нови инвентар за
кабинет информатике у прибојској Гимназији.
Претходно је по јавном позиву Министарства просвете, науке и технолошког развоја,

купљена рачунарска операма у износу од
667.565,00 динара. Тако је прибојска Гимназија, у
нову школску годину, ушла са потпуно обновљеним рачунарским кабинетом, на задовољство
њених ученика али и професора.

Успешно завршен пројекат "Бели спорт и културноисторијско наслеђе са краја 19. века"

На завршној конференцији за медије поводом успешне реализације прекограничног пројекта „Бели
спорт и културно-историјско наслеђе са краја
19.века у функцији развоја туризма општина Рудо
и Прибој“, представљени су резултати постигнути за време спровођења пројекта, који је
финансирала Европска унија са 215.663,68 евра
кроз Програм прекограничне сарадње Србија-Босна
и Херцеговина 2014.- 2020.
Резултати пројекта огледају се у: Изградњи
тениских терена у општинама Прибој и Рудо;
Реконструкцији „Куће Јевђевића“ у изложбени
простор и радионицу за израду сувенира; Чишћење
и изградња „Зелене бициклистичке стазе“ трасом
„Ћире“ - пруге уског колосека; Спровођење радионица за израду сувенира на којима су уз стручне
предаваче из Београда, млади уметници и жене у
Прибоју училе технике израде сувенира у гипсу и
глини а на радионицама у Рудом израду сувенира
кроз плетење, вез, ткање и друге традиционалне

технике домаће радиности овог краја; Набављена
два ткачка разбоја у Рудом и алати за обраду гипса
и глине у Прибоју за израду сувенира; Одржана
велика изложба сувенира са радионица у кући
Јевђевића; Успешно завршеним обукама за 5
тениских тренера из Прибоја и Рудог на Златибору
у организацији Тениског савеза Србије, који су
положили за лиценцу за рад са млађим категоријама; Организовани седмодневни тениски
кампови у Рудом за дечаке а у Прибоју за девојчице
са 40 полазника; Набављена и стављена у функцију
сва у оквиру пројекта планирана тениска опрема;
Одржана бициклистичка рекреативна трка Прибој
-Увац Зеленом стазом; Пројекат представљен на
Сајму туризма у Београду.
Сва инфраструктура, мобилијар, тренери и
опрема урађени и набављени током пројекта, стављени су у функцију развоја тениса и туризма у општинама Прибој и Рудо.

За дигитализацију биоскопа 4,5 милиона динара

На основу Конкурса за финансирање пројеката у
кинематографији, Министарства културе и
информисања Владе Србије, Филмски центар
Србије одобрио је Дому културе „Пиво Караматијевић“ из Прибоја 4.496.000 динара за дигитализацију биоскопа, што је највећи износ од 25
одобрених пројеката у Србији.
Додељена средства намењена су за набавку

биоскопског аудио система за вишеканалну репродукцију звука и пројекционог екрана, који ће
омогућити и репродукцију видео садржаја у 3D
формату.
На тај начин посетиоци прибојског биоскопа
убудуће ће уживати у доброј резолуцији слике на
биоскопском платну, али и префектном тону, што
ће само употпунити биоскопски угођај.
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За две школе два милиона динара од опортунитета

Влада Србије усвојила је Решење о додели
средстава прикупљених по основу одлагања
кривичног гоњења, којим је 500.000.000 динара
расподељено на 130 пројеката од јавног интереса.
На подручју Прибоја и Пријепоља, средства
су додељена за четири пројеката, укупне
вредности око 14,5 милиона динара.
Гимназији у Прибоју опредељен је износ од
1.546.358,00 динара за пројекат „Опремање
школске хемијске лабораторијеˮ, док ће "Машин-

ско-електротехничка школа” за пројекат „Израда
пнеуматског стола за ЦНЦ радионицуˮ, добити
403.439,00 динара.
Новац у износу од 1,5 милиона динара је додељен Мешихату Исламске заједнице у Србији –
Муфтијство санџачко – Меџлис Исламске заједнице
Прибој, за пројекат „Реконструкција едукативноадминистративне зграде Меџлиса Исламске
заједнице Прибојˮ.

Као и претходних година, Општина Прибој у
сарадњи са ХО „Стара Рашка“ из Београда, и ове
јесени обезбедила је одређену количину декларисаних садница воћа. У питању су саднице шљиве,
крушке, јабуке, трешње и вишње, из реномираног
расадника МИНД у Чачку.
Тако је набављено преко 2 000 садница
воћа, и то по субвенционисаним ценама, па су
воћари плаћали свега 100 динара по садници.

Количине су биле ограничене, па се могло
поручити најмање 10, а највише 30 садница воћа.
Иначе, до сада је на овај начин, кроз
заједничку акцију Општине Прибој и ХО „Стара
Рашка“, набављено близу 50 000 садница различитих врста воћа, што је прибојским воћарима
омогућило да, поред производње за своје потребе,
вишкове воћа пласирају и на тржиште.

Саднице за воћаре Прибоја

Електрични бицикли за домаћице у Прибоју

Жене домаћице, односно неговатељице, које у
Прибоју пружају помоћ у кући старијим особама и
лицима којима је потребна нега, убудуће ће до њих
стизати и на електричним бициклима. Бицикли
долазе као подршка запосленима у области
социјалне заштите, у време повећаног броја
заражених вирусом Covid-19.
Тако су у Прибој, односно Центар за
социјални рад стигла четири електрична бицикла,
са пратећом опремом, кацигама и сигурносним
ланцима.
Донација је уручена кроз пројекат немачко
– српске развојне сарадње „Услуге социјалне
заштите за осетљиве групе“, а обезбедила их је Немачка организација за међународну сарадњу (ГИЗ).
Подршка ГИЗ-а обухвата 16 градова и
општина, а до краја године биће уручено укупно 58

електричних бицикала - 26 прилагођених брдским
и 32 намењена равничарским теренима.
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Прибоју одобрен пројекат унапређења енергетске
ефикасности зграде Дома културе од 15.000.000 дин

Општини Прибој одобрен је пројекат за повећање
енергетске ефикасности зграде Дома културе
„Пиво Караматијевић“, којим је конкурисала на
Јавни позив за доделу средстава из Буџетског
фонда за унапређење енергетске ефикасности
Министарства рударства и енергетике Владе
Републике Србије.
Одобрени пројект подразумева постављање
нове фасаде на згради Дома култре укупне
површине од 1195 квадрата и замену комплетне
столарије. Пројектом је такође предвиђена и
уградња пумпи са фрекфентном регулацијом у котларници на пелет, која, поред других јавних

објеката, греје и Дом културе. Ове пумпе такође
имају за циљ повећање енергетске ефикасности,
како зграде Дома културе, тако и осталих објеката
који се загревају новом котларницом на биомасу, у
овом делу града. На тај начин смањиће се
потрошња топлотне енергије, тиме и потрошња
енергената, а крајњи ефекат је смањење трошкова
овог буџетског корисника.
Пројекат је вредан непуних 15 милиона динара, од чега Министарство рударства и енергетике финасира 70 одсто средстава, а општина
Прибој преосталих 30 одсто. Укупна вредност
пројекта је 14.854.578,24 динара са ПДВ-ом.

За модернизацију рада Градске библиотеке у
Прибоју обезбеђено је милион динара. Половину
средстава по пројекту, а на основу конкурса
„Градови у фокусу“, издвојило је Министарство
културе и информисања, а другу половину
финансира Општина Прибој.
Модернизација рада Градске библиотеке
подразумева нов начин рада ове културне
установе. Делатност библиотеке сада ће се
обављати лакше, брже и ефикасније и за запослене
али, пре свега, за кориснике Градске библиотеке.
То ће подразумевати побољшање електронске базе

података, односно надоградњу библиотекарског
Кобис програма, што у ствари значи потпуно
комплетирање електронског каталога ове
библиотеке са близу 52 хиљаде књига.
Нови ниво рада подразумева и елиминисање досадашњих папирних чланских карата,
прећи ће се на пластифициране и увести коришћење читач бар кода, који већ поседује сваки
наслов.
Модернизација рада Градске библиотеке
према овом пројекту, обезбедила је и набавку
одређеног броја рачунара.

У општини Прибој почела је реализација два
пројекта, која су потписана, почетком децембра
прошле године, на 47. Скупштини Сталне
конференције градова и општина (СКГО).
Ради се о пројектима који за циљ имају
унапређење функције управљања људским
ресурсима, али и унапређење доброг управљања на
локалном нивоу, те су поводом оба формиране

радне групе, које ће анализирати, предлагати и
спроводити мере за реализацију истих. У питању су
„Унапређење доброг управљања на локалном
нивоу“ и „Унапређење доброг управљања људским
ресурсима у локалној самоуправи – друга фаза“,
који ће побољшати ефикасност рада локалне
самоуправе и Општинске управе, као јавног
сервиса грађана.

Милион динара за модернизацију Градске библиотеке

Започела реализација два пројекта са Скупштином СКГО
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Прибоју одобрена средства за финансирање
реконструкције градске пијаце

Пројекат "Реконструкција градске пијаце", који
иначе финансира локална самоуправа, а чије ће
финансирање помоћи и Министарство државне
управе и локалне самоуправе са 15.000.000,00 дин,
од посебног је значаја за локални економски развој,

инвестиције и запошљавање у општини Прибој.
Уговор о коришћењу средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе, са
ресорним министром, потписао је председник
општине Прибој, Лазар Рвовић.

Уместо депонија паркови природе

Под слоганом "Будимо одговорни, чувајмо природу,
сачувајмо реку Лим" и "Заједно против отпада",
након 12 месеци реализације, завршен је пројекат
"Рехабилитација илегалних депонија на реци Лим
и подизање свести о њиховој штетности", који су
у оквиру Програма прекограничне сарадње Србија –
Црна Гора, реализовали НВО „Еуромост“ из Бијелог
Поља и ЈКП "Услуга" из Прибоја, а партнери су били
општине Бијело Поље и Прибој. Вредност
пројекта је 157 хиљада евра.
Пројектом се допринело заштити животне
средине
уклањањем
илегалних
депонија,
успостављањем система
мониторинга и подизањем свести људи о
исправном
одлагању
отпада.
У Прибоју је
уклоњено више од шест
предвиђених дивљих
депонија на обалама
Лима, а на њиховим
местима, реализацијом
овог пројекта, сада су
својеврсни
мали
паркови природе и то на
обали Лима испод Пање
Главе, код Градског
базена,
Спортске
дворане, на Бањском

Чамцу, у близини објекта Водовод ПУ "Невен" и у
насељу Лука.
Поред додатне опреме, у виду контејнера за
отпад и опреме за лабораторију ЈКП "Услуга", која
ће служити за испитивање квалитета воде, а због
мобилности опреме, могућа је и анализа
изворишта у нашим селима, велики је значај
пројекта и на подизању еколошке свести свих
грађана који живе у 5 општина у Црној Гори, две у
Србији и једној у Босни и Херцеговини, кроз које
протиче река Лим.
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Земљорадничким задругама 5 милиона динара
субвенционисаних средстава из буџета општине

За подстицај рада новоформираним земљорадничким задругама на територији општине Прибој, а
на основу спроведеног јавног конкурса, Општина
Прибој доделила је укупно 5 милиона динара
субвенционисаних бесповратних средстава из
општинског буџета.
За организацију и функциoнисање
Земљорадничке задруге „Саставци“, која је формирана маја прошле године и Земљорадничкe задругe
"Полимље Продукт" из Прибоја, која на подручју
наше општине функционише тек 3 месеца, из општинског буџета опредељено је по милион динара.
За набавку опреме и механизације Земљорадничке задруге „Саставци“, по конкурсу је додељено 3 милиона динара. Претежна делатност ове
задруге је сточарска производња, односно производња млека, па ће ова средства бити уложена за

набавку лактофриза и музилица, за садашње и будуће кооперанте ове задруге, односно произвођаче
млека.
"Полимље Продукт" је пољопривредна
задруга, покрива све области ове гране привреде
готово на комплетној територији општине, али је
у првом плану повртарска и воћарска производња,
са могућностима развијања прерађивачких
капацитета.
Реализацијом Конкурса се унапређује
задружни систем и повећава конкурентност, али се
обухвата и аспект друштвених и социјалних
промена, у којима су задруге значајан актер. Развој
производних и прерађивачких капацитета задруга
је предуслов да се оне равноправно укључе у
тржиште финалних прехрамбених производа.

Прибојским воћарима задруга "Полимље продукт"
поделила 3000 садница воћа

Општина Прибој је планираним средствима у
буџету, путем јавног конкурса, са пет милиона
динара помогла формирање пољопривредних
задруга, али и њихове прве конкретне активности
према задругарима.
Тако је ЗЗ „Саставци“
планирала набавку лактофриза за транспорт млека и
музилица сточарима, а ПЗ
„Полимље
продукт“
је
бесплатно
задругарима
поделила 3000 садница воћа,
у првом реду шљиве, али и
трешње.
Како истичу челници
задруге, то је била само прва
у низу испорука декларисаних садница воћа, како би се

побољшала воћарска производња у овом крају, и са
све присутније малине прешло и на друге врсте
воћа, за које је овде идеално поднебље, од шљиве,
јабуке, трешње, крушке или вишње.
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Прибојци на зимској школи пољопривредника у ПЖ

Као и ранијих година, Зимска школа за пољопривреднике одржана је у Пољопривредној школи
„Љубо Мићић“ у Пожеги од 7. до 9. фебруара.
Тродневној едукацији из готово свих области пољопривреде, присуствовали су пољопривредnици из готово свих општина Златиборског
округа. Међу њима била је и петочлана делегација
пољопривредника из општине Прибој.
Теме су биле, од увек актуелне аграрне политике, субвениција и задругарства, преко ратарства, повртарства, воћарства и сточарства, до
пчеларства и заштите биља, са посебним акцентом

на органску пољопривреду. Предавачи су били
еминентни професори и стручњаци са готово свих
факултета и института у нашој земљи.
Овогодишњу зимску школу за пољопривреднике под називом „Како оживети село“ отворио је председник општине Пожега Ђорђе
Никитовић, а чину свечаног отварања присуствовали су и представници Министарства пољопривреде и регионалног развоја, Привредне коморе и
Задружног савеза Ужица и Србије, Региоаналне
развојне агенције Златибор и Регионалне пољопривреде стручне и саветодавне службе из Ужица.

Још 120 аутоседишта за децу од Савета
за безбедност саобраћаја

Савет за безбедност саобраћаја општине Прибој, у
оквиру четвртог по реду Конкурса за доделу бесплатних аутоседишта за децу, рођену у 2019. години, поделио је 120 аутоседишта.
Ово је четврта по реду подела аутоседишта
за децу. Општина Прибој је кроз Савет за безбедност саобраћаја, до сада определила укупно 320 седишта, од чега је само у последњем Конкурсу 120
нових.

Такмичење "Пажљивкова смотра" и у Прибоју

У циљу подизања нивоа саобраћајне културе,
повећања безбедности свих учесника у саобраћају,
поготову ђака, Агенција за безбедност саобраћаја
Србије у сарадњи са општинским саветима за
безбедност саобраћаја, организује широм Србије
такмичење под називом "Пажљивкова смотра",
које је одржано и у Прибоју.
Кроз ово такмичење деца обнављају досадашња и стичу нова знања о безбедном понашању
у саобраћају. Циљна група су деца од шест, седам и
осам година, али су у овај процес активно
укључени и родитељи, васпитачи и учитељи. У
Прибоју је Пажљивкова смотра на школском нивоу,

путем тестирања, организована у среду 26.
фебруара, а на истој је узело учешћа 460 малишана,
односно предшколци из прибојског вртића и ученици првог и другог разреда свих шест основних
школа у општини Прибој. Најбоље трочлане екипе,
са једном резервом, заступаће своје школе на
општинској смотри, а касније, зависно од показаног знања, и на регионалним и републичким смотрама, које ће се организовати на нивоу квизова.
У Републици Србији у оквиру такмичења Пажљивкова смотра, укључено је преко 80 хиљада
малишана из 58 локалних самоуправа и 10
регионалних центара.
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Председница Владе Србије Ана Брнабић
посетила Прибој

Општину Прибој, у среду, 19. фебруара посетила је
председница Владе Републике Србије, Ана Брнабић,
којој је ово била прва посета овом граду, у свом
премијерском мандату.
У друштву домаћина, председника општине
Прибој, Лазара Рвовића и народног посланика
Крста Јањушевића, а у присуству саветника
председника Републике Србије за привреду, Јерга
Хескенса и Марка Пећанца, који су дали велики
допринос формирању и развоју Слободне зоне
Прибој, своју посету, започела је обиласком новог
привредног средишта овог града, Слободне зоне
Прибој.
Након обиласка привредних субјеката у
Слободној зони и халу у изградњи на Мостини, који
значе и економски опоравак Прибоја, премијерка
Брнабић обишла је и потпуно реконструисану
Машинско-електротехничку школу, коју је заједно
са ОШ „Десанка Максимовић“ финасирала Влада
Србије, преко своје Канцеларије за управљање
јавним улагањима. У школи се већ делом ради и по
систему дуалног образовања, а премијерку су у
својој реновираној школи, дочекали шампиони
Србије у роботици.

Председница Владе недвосмислено је исказала задовољство оним што је видела у Прибоју.
"Осећам се поносно када дођем у једну
овакву локалну самоуправу као што је Прибој. Где
све функционише, где је све под контролом, где
челни људи и тим који предводе, имају јасну визију
и конкретне планове. Радите у тешким околностима, али се лавовски борите и у томе успевате и
ја вам на томе у име Владе Србије честитам.", рекла
је Ана Брнабић.
У наставку своје посете Прибоју, председница Владе Републике обишла је и Регионални
иновациони стартап центар, који се опрема у
згради Дома културе у изградњи у Новом Прибоју,
а за који је средства такође обезбедила Влада
Србије, како би исти био нови замајац предузетничког и привредног развоја Прибоја.
Своју прву радну и званичну посету Прибоју
председница Владе, завршила је обиласком још
једне инвестиције у Прибоју, а то је реновирање некадашњег хотела „Прибој“, на Бријегу, средствима
приватног предузетника Горана Деспића, а у који
се улаже преко два милиона евра и који ће уместо
доскорашњег ругла, бити хотел са 4 звездице.
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Начелник Генералштаба обишао део јединица
у Златиборском округу

Начелник Генералштаба Војске Србије, генерал
Милан Мојсиловић обишао је 21. маја, са сарадницима, део јединица Војске Србије у Златиборском
управном округу и разговарао са представницима
локалне самоуправе.
Генерал Мојсиловић је обилазак започео у
Прибоју, где је са председником општине Лазаром
Рвовићем разговарао о стварању услова за размештај брдско-планинског батаљона чије је формирање наредио председник Републике и врховни
командант Војске Србије Александар Вучић.
На састанку је оцењено да ће, осим развоја
способности за извођење борбених дејстава у
брдско-планинским условима, због чега се формира овa јединица, повратак Војске Србије у
Прибој допринети и економском развоју целог

краја кроз запошљавање више стотина младих у
новоформираном батаљону.
У наставку, начелник Генералштаба је
обишао једну од јединица Централне логистичке
базе на Тари, где је сагледао складишне капацитете
и остварио непосредан увид у организацију рада и
услове у којима припадници јединице реализују
задатке.
Генерал Мојсиловић је истакао да су послови које обављају логистички органи и јединице
од суштинског значаја за успешну реализацију задатака из све три мисије Војске Србије и похвалио
припаднике Централне логистичке базе, који су
својим ангажовањем током ванредног стања, иако
у јавности не толико примећени, дали изузетан
допринос успешној борби са коронавирусом.

Пријем делегације Дунав осигурања
у општини Прибој

Поводом одржавања и свечаног отварања Спортских игара младих у Прибоју, а у склопу отварања
Игара, председник општине Прибој, Лазар Рвовић,
примио је 19. јуна у просторијама иновационог
Старап центра делегацију Дунав осигурања, генералног спонзора Спортских игара младих Србије.
Тема састанка била је
сарадња ове реномиране
компаније са локалном самоуправом, као и будућа
сарадња, која ће бити знатно
унапређена.
Састанку су присуствовали предсеница СИМ
Србије, Ивана Јовановић,
Немања Петровић, директор
Дирекције за продају неживотних осигурања, Бранко

Симић, директор Главне филијале осигурање
Ужице и Маја Марковић, директор Центра за корпоративни маркетинг и бригу о клијентима.
Пријему у новом Регионалном иновационом Стартап центру, присуствовао је и Филип Комарица,
председник Спортског савеза Прибој.
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Министар Поповић свечано отворио Регионални
иновациони стартап центар у Прибоју

Министар за иновације и технолошки развој
Ненад Поповић и председник општине Прибој,
Лазар Рвовић, свечаним пресецањем врпце, пустили су у рад Регионални иновациони стартап
центар у Прибоју, у који је Влада Републике Србије
уложила 42 милиона динара и који ће
представљати окосницу развоја иновационог
предузетништва овог региона.
„Прибој је град са јаком инжењерском културом која је наслеђе ауто гиганта ФАП-а. Овде
имамо и једну од најбољих машинско-електротехничких средњих школа у Србији са изврсним
младим роботичарима. Са овим стартап центром,
млади иноватори из Прибоја, добили су најбоље
услове да овде развијају своје инжењерске и
предузетничке потенцијале”, рекао је Поповић.
Он је указао да ће млади иноватори у овом
стартап центру, поред најсавременије опреме и
креативно уређеног простора по светским стан-

дардима, имати и најснажнију менторску подршку.
Председник општине Прибој Лазар Рвовић,
изјавио је да је стратегија ове општине да побеђује
знањем.
“Прибој је град окренут младима и
привреди. Имамо слободну зону са компанијама,
идемо у правцу дуалног образовања, имамо
подршку за школовање инжењера у слободној
зони. Желимо да пружимо шансу младим људима
да својим иновацијама и енергијом покрену
Прибој”, рекао је Рвовић.
Пројекат отварања Регионалног иновационог стартап центра реализовали су Општина
Прибој и „Индустријски паркови“ из Прибоја, уз
финансијску подршку Кабинета министра за
иновације и технолошки развој. Укупна вредност
инвестиције износи преко 42 милиона динара, а за
рад стартап компанија предвиђен је на простору од
579 квадрата у самом центру града.

Делегација Војске Србије посетила Прибој

Делегација Војске Србије, коју су предводили начелник Оперативне управе Генералштаба Војске
Србије генерал - мајор Желимир Глишовић и
командант 2. бригаде Копнене војске бригадни
генерал Жељко Кузмановић, посетила је у
септембру Прибој, где су са председником
општине Лазаром Рвовићем, разговарали о
стварању услова за размештај брдско-планинског
батаљона, чије је формирање наредио председник
Републике и врховни командант Војске Србије
Александар Вучић.
Висока делегација Војске Србије са домаћином, председником општине Прибој, обишла је потенцијалне локације за размештање војне
јединице у Прибоју и изразила задовољство
стањем на терену. Разматрају се више локација, о
чему ће, сагледавајући све неопходне параметре,

коначну одлуку и заједнички донети, надлежни у
Војсци Србије са руководством Републике Србије.
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Поводом Дана општине Прибој награђени
најбољи студенти

Поводом Дана општине Прибој, 2. фебруара, када
се Прибој први пут помиње у писаним
документима 1448.године, у Повељи краља
Фридриха Трећег, у општини Прибој већ шест
година нема посебног свечарења, већ се та
средства преусмеравају у друге сврхе. Награђивање младих, талентованих студената, најбољих
ученика, надарених спортиста, али и особа са
инвалидитетом и децу слабијег имовног стања.
Тако је било и ове године. Председник
Скупштине општине Прибој, Борис Мрдовић, у
Спомен кући Јевђевића, приредио је пријем за
најбоље студенте, којима је просечна оцена студирања изнад 9, а којима локална самоуправа додељује као награду, једнократно 120 хиљада динара.
Награде за 14 најбољих студената, поводом

Дана општине, уручили су председник СО Прибој,
Борис Мрдовић и Ненад Пенезић, члан Општинског
већа задужен за област образовања.
Тако су ове године новчане награде
припале талентованим студнетима Медицинског,
Економског, Правног, Машинског, Филозофског,
Филолошког, Природно-математичког и факултета
Техничких наука у Београду, Новом Саду,
Крагујевцу и Чачку. Они су имали просек
студирања од 9,08 до 9,3.
Ове године су награђени Тамара Радовић,
Максим Шарчевић, Анђела Шушањ, Стефан
Аврамовић, Енида Мандал, Катарина Симовић,
Славко Џуловић, Вук Лаковић, Павле Љубојевић,
Соња Мијатовић, Василије Голе, Марко Поповић,
Марина Лисица и Ана Ђуровић.

Ђацима првацима у Прибоју по 10 хиљада динара

Општинско веће општине Прибој, на својој првој
седници у новом сазиву, као и претходних година,
донело је одлуку о новчаном награђивању свих 152
првака у општини Прибој, са по 10 хиљада динара.
Новчани износ је симболично искрена честитка
будућим школарцима, али и мала помоћ њиховим
родитељима, за успешан почетак школовања
наших најмлађих суграђана.

Новчане награде, осим ђацима првацима у
Прибоју, локална самоуправа већ трећу годину
заредом додељује и првацима из братске општине
Прилужје на Косову и Метохији. Ове године у
највећој српској енклави на централном Косову,
награђено је 15 ђака – првака.

Награде за најбоље ученике

Како традиција налаже, Општина Прибој и ове
године издвојила је новчана средства за
награђивање најбољих ученика наше локалне
заједнице.
Закључком Општинског већа, предвиђене
су награде за најбоље ученике генерација у основним и средњим школама, ученике који су основно
и средње образовање завршили са просеком 5,00
али и за оне који су освојили једно од прва три
места на такмичењима, као и њихове менторе.

34

Прибојски роботичари на првенству Европе

Млади иноватори из Прибоја и Пријепоља, екипа
ЕлектРобот у лего роботици, у конкуренцији 90
тимова из региона, успели су да обезбеде директан
пласман у финале Европског првенства, које ће
бити одржано у марту у словеначком граду Копру.
Заједнички тим Прибоја и Пријепоља, који
из нашег града чине талентовани роботничари Ана
Томић, Ђорђе Лаптошевић, Вук Бјелић и Филип
Лучић, уз помоћ ментора Анице Павловић, Марије
Рековић и Мирољуба Бјелића, на међународном
такамичењу, такође у Словенији, показали су
изузетне резултате у програмирању лего робота.
Школа ЕлектРобот почела је са радом у
децембру 2017. године у Прибоју, а већ наредне
године, услед велике заинтересованости ученика,

кренули су са радом и у Пријепољу. На предлог
професора са Катедре за роботику Електротехничког факултета у Београду, ови иновативни ученици
кандидовали су се за учешће на такмичењу
First Lego League.
Такмичење је прилагођено деци основношколског и средњошколског узраста од 9 до 16
година и уједно представља и најеминентније такмичење на светском нивоу. Конципирано је тако да
деца уз помоћ ментора решавају задате проблеме,
конструишу робота, програмирају га, тестирају,
баве се одређеним реалним проблемом у задатој
области, осмишљавају презентацију и све то на
крају презентују на самом такмичењу.

Донација Фондације "Ана и Владе Дивац"

Фондација "Ана и Владе Дивац" у сарадњи са
Групом 484 и уз подршку Амбасаде Краљевине
Норвешке у Србији, обезбедила је 156 пакета
помоћи најугроженијим категоријама
становништва у општини Прибој.
Носилац овог пројекта је било Удружење
жена "Сачувајмо село", чијих је 70 чланица добило
вредну хуманитарну помоћ, док је за два прибојска
удружења за помоћ особама са инвалидитетом
обезбеђено 86 хигијенских и прехрамбених пакета.

Ускоро бесплатне линије у јавном превозу

Општина Прибој уводи новину у јавни превоз
путника – бесплатне аутобуске линије. На бази
потреба грађана и економске рачунице, биће
уведене одређене бесплатне линије на подручју
општине, тамо где је могућ аутобуски превоз.
Линије су прилагођене ученицима, радницима, житељима прибојских села, пензионерима за
здравствене услуге, односно свим грађанима
општинеПрибој. Бесплане линије, на основу
потреба грађана, предложила је општинска Комисија, која и задржава право, да на основу каснијих

предлога и сугестија и путника и превозника, може
извршити мање корекције на појединим линијама.
На овај начин биће враћен и одређен број
некадашњих аутобуских линија, поготову према
прибојским селима, које су престале да функционишу, због рентабилности, односно недовољног
броја путника.
Бесплатан превоз, након завршетка
тендерске процедуре, требало би да стартује
почетком 2021. године.
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Почела са радом канцеларија Општинске управе у
Саставцима

Почетком фебруара, у згради месне заједнице у Саставцима, почела је са радом канцеларија Општинске управе Прибој.
На шалтеру Општинске управе у Саставцима, грађани са овог подручја могу обавити све
административне послове, као у Услужном центру
Општине, односно предати све врсте захтева, као
што је остваривање права на дечји додатак, права
енергетски повлашћеног купца или вађење извода
из матичне књиге рођених, умрлих и венчаних. На
шалтеру ће бити могуће добити и друга документа,

која се у координацији са централом Општинске
управе, могу доставити нашим грађанима са овог
подручја у канцеларију у Саставцима.
Канцеларија Општинске управе у Саставцима ради сваког радног дана од 8 до 14 сати.
Зграда месне заједнице у Саставцима, реконструисана је средствима локалне самоуправе и тако
после готово две деценије, враћена на коришћење
грађанима Саставака, али и суседних месних заједница Забрњица, Крајчиновићи, Бучје, Стрмац и
Сјеверин.

У Саставцима почело издавање биометријских
докумената

Као што је било и највљено, у МЗ Саставци, почела
је са радом канцеларија Полицијске станице Прибој, за издавање биометријских докумената. У питању је издавање личних карата, пасоша и
возачких дозвола, што се до сада радило само у
згради Полицијске станице Прибој, а документа се
издају два пута седмично, уторком и четвртком
од 7,30 до 14,30 сати.

Канцеларија се налази у згради месне заједнице Саставци, коју је током прошле године, у потпуности реконструисала општина Прибој. У овој
згради већ се налази канцеларија Општинске
управе, канцеларија Месне заједнице, планирана је
и канцеларија за новоформирану Земљорадничку
задругу „Саставци“, као и стоматолошка амбуланта.

У Сјеверину почела са радом теренска амбуланта

На задовољство житеља преко 300 домаћинстава у МЗ Сјеверин и Стрмац, у среду 25.марта, у
центру Сјеверина, почела је са радом теренска амбуланта Дома здравља Прибој.
У амбуланти у Сјеверину пацијентима ће се
пружати примарна здравствена заштита на нивоу
услуга изабраног лекара, као и хитне медицинске
помоћи, дакле све оно што би пацијенту могло да
се пружи и у амбуланти Дома здравља у Прибоју.
Поред прегледа, прописивања терапије, санирања
повреда, превијања, уз најнужнију ампулирану
терапију, у одређеним ситуацијама, медицинска
екипа ће моћи да изађе и на лице места.

Средства за опремање простора за
амбуланту у Сјеверину, набавку медицинске
опреме и намештаја, у вредности од 3,5 милиона
динара, обезбедила је Општина Прибој, излазећи
тако у сусрет грађанима на сеоском подручју, да им
што је то могуће више приближи примарну
здравствену заштиту. Ово је, поред Саставака,
Крајчиновића и Кратова, четврта теренска
амбуланта Дома здравља, у прибојским сеоским
месним заједницама.
Средства за рад лекара и медицинске сестре
у амбуланти у Сјеверину, такође је обезбедила
локална самоуправа.

36

Хиљаду пакета за социјално најугроженије

На почетку пандемије корона вируса, у складу са
новонасталом ситуацијом и увођењем ванредног
стања, општина Прибој је током месеца марта и
априла, поделила хиљаду пакета помоћи, најугроженијим грађанима општине.

Осим социјално угрожених лица, прехрамбене и хигијенске пакете, који су се делили на пунктовима великих трговинских ланаца, пакети су
дељени и преко Центра за социјални рад и Црвеног
крста Прибој.

Пакети за особе са инвалидитетом

Током првог таласа пандемије корона вируса, нису
заборављене ни особе са посебним потребама.
Члановима два прибојска удружења особа са инвалидитетом – Друштва за церебралну и дечју парализу и МНРО Прибој, локална самоуправа је
уручила и прехрамбене и хигијенске пакете, као
конкретан вид помоћи, да би се тренутна ситуа-

ција што лакше пребродила.
У питању су најосновније животне намирнице и најнеопходнија средства за хигијену. Подељено је укупно 85 и прехрамбених и хигијенских
пакета, свим члановима ова два прибојска удружења.

Пакети за пензионере са најнижим примањима

Након поделе 1000 прехрамбених и хигијенских пакета за социјално најугроженије суграђане у 12
прибојских месних заједница, које је обезбедила локална самоуправа, Општина Прибој је дистрибуирала и прехрамбене и
хигијенске пакете за пензионере са најнижим примањима, закључно са
пензионерима чија пензија
износи 30.000,00 динара.
Пакети садрже најосновније животне намирнице и најнужнија средства
за хигијену, како би се помогло нашим суграђанима
да се преброди тренутна ситуација и ванредно стање
услед епидемије коронавируса.
Пакете су дистрибуирали
волонтери,
а

остале социјално угрожене категорије становништва, биле су збринуте кроз рад Центра за социјални рад и Црвеног крста.
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ТO Прибој на 42. Међународном сајму туризма

У Београду је у четвртак, 20.фебруара отворен
42.Међународни сајам туризма, где своју туристичку понуду,током четири дана представља
око 900 излагача из 40 земаља.
Међу излагачима и овогодишњег Сајма туризма у Београду је и Туристичка организација
Прибој, која је заједно са Јавном установом за туризам и спорт Рудо, представила пројекат „Бели
спорт и културно наслеђе са краја 19. века у функцији развоја туризма општина Прибој и Рудо“ који
се реализује у оквиру Другог позива прекограничне сарадње Србија – БиХ 2014 - 2020.
Представљањем пројекта, промовисане су
природне лепоте, културно - историјско наслеђе
овог краја, али и сви други туристички потен-

цијали општине Прибој, а посебно Прибојске Бање.
Посетиоцима Сајма презентован је и
пројекат реконструкције бившег хотела „Прибој“ у
старом делу Прибоја, будућег хотела са 4 звездице
„Терме 36.6“, који ће у значајној мери поспешити туристичку понуду нашег града.
За штанд ТО Прибој, који се налазио на традиционалном месту у хали број 4 Београдског
сајма, владало је велико интересовање посетилаца,
а међу гостима су били и председник општине Прибој, Лазар Рвовић и представници Министарства
туризма.
Земља партнер овогодишњег Сајма туризма
у Београду је Египат.

Војни лекари у прибојским селима

У оквиру досадашње, добре сарадње Војске Србије и
Општине Прибој, и на подручју прибојске општине,
спроведена је једнодневна акција „Војни лекар на
селу“.
Ова практична акција, која је наишла на велико одобравање мештана, организована је у четвртак, 26.новембра, у две прибојске месне
заједнице, Мажићи и Забрњица, у времену од 8 до
14 сати.
Тако су углавном најстарији житељи, у
удаљеним прибојским селима, били у прилици,
да условно речено, на свом кућном прагу, обаве
лекарски преглед, и то од стране војног лекара,
о којима они имају високо и мишљење и поштовање, и да бесплатно добију лекове, сходно
прописаној терапији. Наравно, ако је то лекарски преглед показао, предложили су и упуте за
њихово даље лечење.
С обзиром на разуђеност домаћинстава
у планинском делу општине Прибој и чињеницу да су то углавном старачка домаћинства,
одзив је био изнад свих очекивања. У два села
прегледано је преко 40 пацијента, подељено је

близу 200 оригиналних лекова, пацијенти су могли
да добију чак и инјекцију на лицу места, а волонтери Канцеларије за младе из Прибоја поделили су
свим пацијентима и пакете животних намирница дар Црвеног крста из Прибоја.
Због актуелне пандемије корона вируса, акција је спроведена уз потпуну примену свих епидемиолошких мера.
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Одабрани финалисти 48. Лимских вечери поезије

Ученици средњих школа из Србије, Црне Горе и
Босне и Херцеговине слали су на Конкурс 48. Лимских вечери поезије (ЛВП) шифроване циклусе од по
пет необјављених песама, како би стекли могућност штампања прве збирке поезије, што је и
главна награда.
Конкурс је завршен 1. новембра, а жири у
саставу Јасмина Ахметагић, председник и чланови
Бојана Стојановић Росић и Светлана Калезић Радоњић донеле су одлуку о пет најбољих циклуса.
Након разрешења шифри дошло се до имена финалиста 48. ЛВП: Шифра: Михољско лето 224- Анеса
Рустемовић, 1. разред, Гимназија, Прибој; Шифра:
Г4А398- Страхиња Гвоздић, 4. разред, Математичка

гимназија, Београд; Шифра: Црвени месец- Алекса
Вилић, 4. разред, Карловачка гимназија, Сремски
Карловци; Шифра: Брежуљак Вотершип- Јеврем Недељковић, 2. разред, Гимназија „Таковски устанак“
Горњи Милановац; Шифра: Јабука- Вук Драмићанин, 4. разред, Гимназија, Ивањица.
Одабрани финалисти представиће се на завршном програму, када ће жири одлучити и победника, који као награду добија штампање збирке
поезије у Библиотеци Лимских вечери поезије. Као
део завршног програма 48. ЛВП планира се и промоција збирке песама „Фалш“ прошлогодишње победнице Емилије Тасић, која је изашла из штампе.

У оквиру националне акције „Негујмо српски језик“,
у понедељак 2. новембра, у Прибоју је одржана едукативна трибина о унапређењу културе говора, у
организацији прибојског Дома културе „Пиво Караматијевић“ и Удружења за развој културе јавног
говора „Изражајност“.
Кампања се спроводи у оквиру пројекта
„Караван културе говора“, који је подржало Министарство културе и информисања Републике
Србије, а за циљ има буђење свести код најшире популације о неопходности неговања лепог изражавања.
На личном примеру то је најбоље демонстрирао чувени француски хуманитарац Арно

Гујон, који већ 15 година помаже српски народ на
Косову и Метохији и који је, због своје хумане мисије и дошао да живи у нашој земљи. Он је најбољи
пример, да се упорношћу и уз много труда, може достићи висок ниво културе изражавања, чак и када
се говори на страном језику.
А о култури свакодневног говора и лепог
изражавања, на трибини су говорили и професор
дикције, др Радован Кнежевић, мастер комуниколог, Слободан Роксандић, али и дипломирани
глумци Марко Миловановић и Милан Босиљчић, уз
поруку – чувајмо и негујмо српски језик, и то на
делу.

Поводом Дечје недеље, у прибојском Дом културе у
четвртак, 8. октобра, гостовали су чланови дечјег
позоришта „Полетарац“ из Београда, који су за
најмлађе Прибојце извели представу „Смехотресна свемировизија“.
Представа је постављена у овим необичним
временима пандемије корона вируса и нама, односно у представи Земљанима, доноси причу о томе,

како су у овом времену, затурили нешто важно и
тако потребно, а то је осмех, па им у помоћ пристиже гост са друге планете, добри Ванземаљац.
Због поштовања епидемиолошких мера односно препоручене физичке дистанце, број места у
Великој сали Дома културе у Прибоју био је ограничен, а посетиоци су носили маске.

Акција "Негујмо српски језик"

У Дому културе гостовао "Полетарац" из Београда
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Филм "Тома" о певачу Томи Здравковићу
сниман и у Прибоју

Овог лета започето је снимање филма "Тома",
филма о највећем боему међу певачима народне
музике Томи Здравковићу, а одређене сцене снимане су и у Прибоју, односно у центру МЗ Кратово,
где је је имитирана Томина кућа у његовом селу
Печењевци, крај Лесковца, као и једно боемско, односно покерско вече у некадашњем ресторану
„Нарцис“ у приградском насељу Мраморје.
У филму су, у поменутом ресторану, односно
задимљеној кафани, где је Тома уз неизоставни
вињак, са пријатељима играо покер до ситних сати,
наступила и два глумца аматера из Прибоја – у
улози играча покера Ибрахим Ћата Хасанагић, а у
улози конобара Анес Шњуфа Хрловић.
Филм "Тома" је импресија о миту и легенди
Томе Здравковића, односно прича о пријатељству,
љубави и музици незаборавног српског певача,
композитора и песника. Овом великом певачу и
боему, инспирација за његове песме биле су жене,
зато је имао и четири брака, а повезивали су га и са

бројним познатим и непознатим женама тога доба.
Постоји и прича да је међу њима и једна конобарица из Прибоја, која је отишла са њим након једног његовог гостовања у Прибоју.
Сценарио за филм потписује познати глумац и све чешће продуцент Драган Бјелогрлић,
улога осветљавања лика Томе Здравковића поверена је једном од најперспективнијих глумаца
млађе генерације, Милану Марићу, који се већ доказо у биографском филму о руском књижевнику
Александру Довлатову, глумио је и легендарног
Гаврила Прнципа, наступао у бројним домаћим серијама, поготову о младима,а тренутно је актуелан
у серији Државни службеник, где тумачи агента Лазара Стојановића.
Филм о Томи Здравковићу снима се у великом броју градова и општина Србије, од
Ваљева,Зрењанина,Београда, Прибоја, Пријепоља,
..па до Чикага,где је Тома такође живео.

Емилија Деспотов из Мокрина победница
42. Лимских вечери дечје поезије

Емилија Деспотов, ученица 7.разреда ОШ "Васа
Стајић" из Мокрина, са песмом "Бојим се...", победник је 42.Лимских вечери дечје поезије, које су у организацији Дома културе "Пиво Караматијевић",
уз подршку општине Прибој и под покровитељством Министарства културе Републике Србије,
одржане у Прибоју 23.октобра 2020. године.
Друго место припало је младој песникињи
из Прибоја, Анеси Рустемовић, ученици 8.разреда
ОШ "Вук Караџић",за песму "Једном кад попијем
песму". Жири је доделио две равноправне треће награде - Неђељку Тујковићу, 9. разред, ОШ "Никола
Ђурковић" Радановићи (песма Урнебесна љубав) и
Даници Радосављевић, 7.разред ОШ "Ђура Јакшић"
из Јелашнице (песма Да ли ми верујете).
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Општина Прибој финасира археолошка истраживања на Жидовској градини у МЗ Крајчиновићи

Захваљујући средствима Општине Прибој, овог
пролећа започета су археолошка истраживања на
средњовековном утврђењу Жидовска градина, у
МЗ Крајчиновићи, према Горњем Поблаћу.

У питању је један од пет средњовековних
градова на подручју Прибоја, поред Јагата, Оштрика Раваничког града и Града Сјеверин, Жидовска
градина, којој је најближе поређење са до сада неидентификованим градом под именом Остро, с обзиром на близину села Заостро, односно иза Остро,
Заостро.

Уговор о извођењу јавних радова, које ће
финасирати Општина Прибој, 11.марта потписали
су Саша Василић, заменик председника општине
Прибој и Саво Дерикоњић, директор Завичајаног
музеја, који ће организовати археолошке радове.
Овом чину присуствовао је и народни посланик
Крсто Јањушевић, који је и иницирао спровођење
археолошких истраживања.
Укупна вредност арехолошких радова на утврђењу Жидовска градина, износи 5.000.000,00 динара, а радови ће трајати три месеца у две фазе, док
ће бити ангажовано око 20 радника, који ће бити у
радном односу док трају радови.

Јана Драгутиновић најбоља јуниорка Балкана

Млада атлетичарка Прибоја, чланица АК ФАП,
Јана Драгутиновић, у дресу репрезентације Србије,
постала је најбоља јуниорка Балкана у скоку у даљ,
док је у троскоку заузела треће место.
На Балканијади за старије јуниоре и
јуниорке, која је одржана у Турској, у Истанбулу, од
12-13.септембра 2020.год, Јана Драгутиновић је у
скоку у даљ, са даљином од 6,01 метара освојила
златну медаљу, док је у троскоку освојила бронзану
медаљу са даљином од 12,52 метара.
Иако још млађа јуниорка, рођена је 2020. године, Јана Драгутиновић се већ сврстала у ред
најбољих скакачица Србије, јер је већ међу 10

српских девојака, које су и скоку у даљ премашиле
даљину од шест метара. У обе дисциплине Јана је
остварила и личне рекорде, у скоку у даљ чак за 22
центиметра, а у троскоку за 13 центиметара.
Наредне године Јану Драгутиновић очекује
Светско првенство у јуниорској конкуренцији, за
које су норме близу тренутних резултата овог драгуља прибојске, али и српске краљице спортова 6.15 метара у скоку у даљ и 12,90 метара у троскоку.
Јана Драгутиновић је одлична ученица прибојске Гимназије и званично је најбоља спортисткиња Прибоја за 2019. годину.

Батковићи прваци Србије

Екипа прибојског села Батковићи, из месне заједнице Саставци, победник је финала Сеоских игара
Спортског савеза Србије, које је од 25 - 28. септембра 2020. године одржано у Врњачкој Бањи.
Спортисти Батковића су у конкуренцији
представника 10 градова и општина Србије, који су
на државно првенство стигли кроз квалификације
у својим локалним заједницама, надметали се у 10
традиционалних некада сеоских дисциплина, ос-

војили прво место и као награду добили вишенаменски спортски терен са тартан подлогом. Друго
место припало је селу Каменово из општине Петровац на Млави, а треће Бранковини из града Ваљева.
Организатор и овогодишњих Сеоских игара
Србије, био је Спортски савез Србије, а подршку
екипи Батковића пружили су Општина и Спортски
савез Прибоја.
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У Прибоју свечано отворене Спортске игре младих

У присуству великог броја младих,званичника из
јавног и спортског живота Србије и региона, паљењем бакље пријатељства, атрактивним ватрометом и концертима Дејана Петровић Биг бенда
и Лексингтон бенда, у Прибоју су 19. јуна званично
отворене овогодишње, седме по реду, Дунав осигурање Спортске игре младих Србије.
На почетку свечаности Тргом ФАП-а продефиловали су малишани ПУ "Невен", публика је уживала и у наступу чланова Београдског играчког
центра, а државну химну извели су чланови градско-црквеног хора Св.Кнез Лазар из Прибоја.
У име града домаћина, коме је припала част
да буде прва општина у Србији, домаћин чина
свечаног отварања, председник општине Прибој
Лазар Рвовић, захвалио је руководству Игара што
су Прибоју пружили шансу да постане део поро-

дице Спортских игара младих Србије.
Почетак овогодишње, седме сезоне СИМ
Србије, означило је паљење пламена пријатељства,
а бакљу су на бину, у пратњи спортских нада града
домаћина, донели Јана Драгутиновић, најбоља
спортисткиња Прибоја и Бориша Шалипур, дугогодишњи играч и капитен ФК ФАП.
Током два дана, учесници Игара надметали
су се у 10 традиционалних дисциплина, победници
одлазе на државно финале у Београду, одакле
најбољи одлазе на међународно финале у Сплиту.
По први пут од оснивања Игара у Србији,
Прибој је био и домаћин три државна првенства, и
то у атлетици (трка на 60 метара), малом фудбалу
и у игри између две ватре, која је постала и заштитни знак Игара.

Ц. Звезда победник турнира "Владан Станковић"

Фудбалери Црвене Звезде из Београда победници су
19. Меморијалног турнира „Владан Станковић“,
који је у Прибоју одржан 13. и 14. октобра, у организацији Спортског савеза Прибој и ФК ФАП, а уз
подршку Општине Прибој и ОФС Прибој, у знак
сећања на прерано и трагично настрадалог младог фудбалера ФАП-а.
Турнир се организује у категорији пионира,
а наступило је шест екипа: Црвена Звезда из Београда, Радник из Сурдулице,
Дубочица из Лесковца, Раднички 1923 из Крагујевца, Полимље из Пријепоља и
домаћин, Фап из Прибоја.
Најбољи играч турнира је Урош Ђорђевић, нападач Црвене Звезде, најбољи
голман је Веселин Гашић из
Радника из Сурдулице, а
најбољи стрелац турнира Димитрије Николић из београд-

ских црвено–белих. Пехар за фер плеј припао је
екипи Дубочице из Лесковца.
Турнир је успешно организован, протекао је
без иједног инцидента или повреда, одржан је уз
примену свих епидемиолошких мера и без присуства публике, а због пандемије коронавируса изостао је међународни карактер турнира, односно
долазак у Прибој планираних екипа из познатих
европских клубова.
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Признања прибојским финалистима СИМ у Сарајеву

Спортски савез Прибоја у среду, 4. новембра, уприличио је пријем за финалисте овогодишњих
Спортских игара младих, које су одржане у Сарајеву.
Право наступа на међународном финалу
ове највеће манифестације школског спорта у Европи, изборило је 17 прибојских школараца, и то
екипа ФК „033“ у малом фудбалу и седам младих
атлетичара. Они су освојили пет медаља, једну
златну, две сребрне и две бронзане медаље. Али су
сви, својим наступом и понашањем, освојили
златне медаље организатора, а Спортски савез
Прибоја, уз подршку локалне самоуправе, наградио
их је комплетом тренерки.
Деци су их уручили актуелни спортисти,
Јана Драгутиновић, балканска првакиња у скоку у
даљ и Слободан Никачевић, фудбалер ФК ФАП.
Председник Спортског савеза, Филип Комарица, захвалио се деци која су оставила одличан
утисак код организатора, а изразио је захвалност

родитељима који су у тешком времену, пустили
своју децу да учествују на СИМ завршници. Комарица се захвалио и тренерима младих фудбалера
Душку Јановићу и Драгану Вулевићу, као и атлетским тренерима Љубиши Раовићу и Бобану Мановићу.
Прибој је тек другу годину члан породице
СИМ, а овог лета били смо и домаћини Генралног
отварања ове спортске манифестације за Србију.
Председник Спортског савеза, Филип Комарица, захвалио се деци која су оставила одличан утисак код
организатора, а изразио је захвалност родитељима
који су у тешком времену, пустили своју децу да
учествују на СИМ завршници. Комарица се захвалио и тренерима младих фудбалера Душку Јановићу и Драгану Вулевићу, као и атлетским
тренерима Љубиши Раовићу и Бобану Мановићу.
Прибој је тек другу годину члан породице
СИМ, а овог лета били смо и домаћини Генралног
отварања ове спортске манифестације за Србију.

У Прибоју одржан Рафтинг куп

У организацији Рафтинг асоцијације Србије и
Спортског удружења „Соко-Лим“, у Прибоју је,
крајем новембра, одржан Европски рафтинг куп
категорије Р-4 и трећи Меморијал „Алекса Којадиновић“, чији су покровитељи и ове године били
Спортски савез, Туристичка организација и Општина Прибој.
Ово реномирано такмичење на реци Лим је
требало да се одржи у мају, али је због пандемије
корона вируса, одлагано неколико пута, па је одржано тек ових дана, у смањеном обиму, како би се
задржао континуитет Европског купа али и сачувало сећање на дивног младог човека и великог
рафтера Алексу Којадиновића, чије име Меморијал
и носи.
Уместо најављених 20 екипа, из пет европских земаља, учешћа на такмичењу су узеле посаде
четири екипе - Еко Лим и СУ Соко-Лим из Прибоја,

тим РК Лим Лучице из Пријепоља и београдски РК
Тифран.
Победник са 972 освојена бода је, као и прошле године, екипа ЕКО-ЛИМА из Прибоја, која је
прошлогодишњи победник Европског купа у Прибоју, чиме је у протеклој години обезбедила ласкаво звање репрезентације Србије на свим
европским такмичењима.
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Проглашени најбољи у прибојском спорту за 2019.

Спортски савез Прибоја, на пригодној свечаности у
петак, прогласио је најбоље у прибојском спорту
за 2019.годину, уручио признања и новчане награде.
Најбољима по оцени Спортског савеза припале су заслужене награде и признања. Награде су
уручили Борис Мрдовић, председник СО Прибој и
Филип Комарица, председник Спортског савеза
нашег града.
Атлетичарка Јана Драгутиновић најбољи је
спортиста Прибоја за 2019. годину.
За најбољег младог спортисту ове године
додељене су две плакете. Каратиста Тарик Алић освојио је у овој сезони чак 32 медаље, а млади атлетичар Бењамин Кокор у трци на 60 метара био
трећи и на државном првенству Спортских игара
младих у Новом Саду и на завршном такмичењу
СИМ-а у Сплиту.
- Најбољи спортски колектив у 2019. години без дилеме је Рафтинг клуб „Еко – Лим“, чије су девојке
прваци Србије и шампионке Европе са првенства у
Бања Луци, док је мушка екипа имала запажене наступе на многим такмичењима.
- Тренер године је Љубиша Раовић, тренер у АК
ФАП.
- За допринос развоју школског спорта награђен је
професор физичког васпитања Владица Радовић.
- Спортски радник године је велико име прибојског
рукомета Славиша Лаковић

- Најуспешнији спортиста Прибоја, који наступа ван
територије наше општине и ове године је рукометашица Жељка Николић, члан румунске Крајове и
репрезентације Србије.
- Плакете за афирмацију спорта у Прибоју добили
су фудбалер Мустафа Уфко Хасанагић, некадашњи
голгетер ФАП-а и београдског Партизана, учесник
финала Лиге шампиона, затим кошаркаш Милета
Лисица, бивши играч прибојског Полиестера и двоструки шампион државе са Црвеном звездом, рукометаш Ћазим Делић, играч прибојског ФАП-а из
прволигашких дана и одбојкашица Белма ЈуковићХајдарагић, члан чувене екипе прибојских одбојкашица, које су за две године стигле и до Прве
савезне лиге.
- Постхумно Плакете за животно дело додељене су
неуморним спортским радницима Александру
Ацку Костићу, дугогодишњем секретару СОФК-е и
врсном организатору и Владу Пивљанину, бившем
атлетичару и атлетском тренеру, преко 25 репрезентативаца из Прибоја и учитеља бројних шампиона овог града.
- Најбољи параспортиста је Шефкет Кријешторац.
Захвалнице за допринос развоју прибојског
спорта и у прошлој години припале су Спортском
савезу Србије, Спортским играма младих, људима
добре воље и предузетницима, као и медијима из
нашег и суседних градова.

Прибој би ускоро могао да постане регионални
центар за кошарку. То је идеја КК Прибој, а свој допринос остварњу те замисли даје и један кошаркашки великан – београдски Партизан.
Будућа дугорочна сарадња два клуба озваничена је у уторак, 10. новембра, потписивањем
уговора у Прибоју. Делегацију КК Партизан предводио је Зоран Стевановић, члан златне генерације
београдских црно-белих, која се 1992.године у
дуелу са шпанским Хувентудом окитила и титулом
првака Европе. Поред њега, ту су још били Жељко

Вучуровић, координатор млађих селекција и
Душан Каравесовић, секретар београдских црно белих. Овом чину, поред Аца Долаша и Драгољуба
Шалипура, председника и секретара прибојског
клуба, присуствовао је и Филип Комарица, председник Спортског савеза Прибој.
Делегација КК Партизан присуствовала је и
тренингу младих прибојских кошаркаша, које тренира Синиша Ђуровић, како у КК Прибој кажу,
један од најзаслужнијих за успостављену сарадњу
два клуба.

Сарадња београдског Партизана и КК Прибој
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Захвалнице донаторима прибојског здравства

Када је на почетку пандемије коронавируса недостајала неопходна заштитна опрема, није се дуго
чекало на оне који су то могли да обезбеде. Људи
добре воље, притекли су у помоћ. Прибојске компаније, предузетници, искрени пријатељи Прибоја,
познати спортисти.
Тако су почеле да стижу заштитне маске, рукавице, каљаче, мантили, капе, визири, а онда су
донације биле усаглашене према потребама прибојског здравства, па су поред заштитне опреме донатори набављали и потребну медицинску опрему,
али и техничку опрему. Све је то било у функцији
што бољег функционисања здравствених установа,
у нашем граду, како у борби против корона вируса,

тако и у пружању редовне примарне и секундарне
здравствене заштите.
Захвалнице су уручене прибојским фирмама Компатекс, Цинцовић доо, Полиестер група,
Полиестер компоненте, као и појединцима, Миловану Милићевићу из Пријепоља, народном посланику из Прибоја Крсту Јањушевићу, Предрагу Пеђи
Батасу, Муамеру Хасанагићу, кошаркашу Марку Гудурићу и фудбалеру Александру Пријовићу.
Они су помогли на почетку пандемије коронавируса, али су изразили жељу и да помогну опет,
уколико буде било потребе. У њихово име захвалио
се Момир Спајић, власник фирме КОМПАТЕКС из
Прибоја.

Нове донације прибојском здравству

Наши земљаци, који су на раду већ дуже време у Русији, њих 20-ак, а које предводе Зејнил Јаховић и
Радош Пушоња, прибојској Болници даровали су 36
душека за кревете и 40 јастука. То је, како су истакли, само прва донација свом родном граду, који
носе у срцу и у далекој Русији и већ се разрађују
планови за нове поклоне, овога пута у виду неопходне медицинске опреме.
Поштујући своје правило да када донатори
купе робу из њиховог асортимана која је намењена
донацији за здравствене установе, фирма
"Стилекс“ из Пријепоља, додатно поклања
своје артикле. Тако је и овога пута Болници
Прибој фирма „Стилекс“ донирала још 60
јастука.
Прибојска пекара „Чичић“ Болници
Прибој донирала је 100 мушких пиџама, што
само употпуњује и ове и раније донације, а
чиме се ниво здравствених услуга у нашем
граду, у овом случају прибојске Болнице, значајно побољшава и подиже на још већи ниво.
Заштитне маске за вишекратну употребу, односно памучне хируршке маске, до-

нирали су људи добре воље из Пријепоља, Милован
Милићевић и његови пријатељи из текстилних
фирми, Голд џинс из Пријепоља, „Зико“ и Кемал
Хајрадиновић из Сјенице. Они су до сада на подручју Златиборског округа донирали преко 12 хиљада заштитних маски, а Прибоју су поклонили
1300 маски за вишекратну употребу. Маске су дониране Болници и Дому здравља, али и припадницима Регионалног центра граничне полиције
према Црној Гори, са седиштем у Прибоју.

Награде прибојским волонтерима

За време пандемије корона вируса и ванредног
стања, волонтери Прибоја својом даноноћном активношћу, која траје преко 70 дана, дали су немерљив допринос, да Прибојци и Прибојке, поготово
најстарији суграђани, што лакше поднесу новонасталу ситуацију.
За даноноћну активност, за несебичан допринос и младалачки ентузијазам, председник општине Прибој, Лазар Рвовић, приредио је у среду
27. маја пријем за преко 30 волонтера нашег града
и уручио им захвалнице.

"Ви сте на наше задовољство постали понос
града, на радост својих породица и пријатеља али
и свих грађана општине.", рекао је Рвовић, истакавши да ће врата Општине увек бити отворена за
све њихове потребе.
У име волонтера, руководству Општине захвалио се Бранко Кашерић, координатор КЗМ Прибој, који је рекао да је за све њих ово био један
велики изазов и драгоцено искуство, да им је била
част што су били у прилици да помогну и да ће увек
бити ту, за свој град и своје суграђане.

Нова донација Општој болници Прибој

Како би подигла квалитет здравствене заштите
на што већи ниво, локална самоуправа прибојском
здравству помаже готово на дневном нивоу, а све
са циљем да се олакша рад лекара и медицинског
особља али и створе што бољи услови за лечење
наших суграђана.
Тако је маја месеца Општина Прибој набавила сет добоша за гинеколошко-акушерску
службу, који нису набављани преко четири деценије, а локална самоуправа обезбедила је и два
комплета рачунара са штампачима за административне послове, како би што боље функционисала

електронска размена података.
За запослене на Интерном одељењу набављен је неопходан канцеларијски намештај, па су
тако сада створени адекватни услови за функционисање и овог дела Опште Болнице Прибој.
Средства за набављену медицинску и рачунарску опрему, као и намештај у вредности од 300
хиљада динара, обезбедила је Општина Прибој, на
чему се локалној самоуправи и њеном руководству,
захвалио директор ове здравствене установе др
Предраг Терзић.

Донација медицинске опреме и нови медицински
радници у прибојском здравству

Прилично тешка епидемиолошка ситуација у општини Прибој, која улази у четврту седмицу, покренула је велики број појединаца и организација
да својим донацијама помогну прибојском здравству у борби са Covidom 19.
Многи од њих нису желели да се та њихова
хуманост и солидарност јавно истиче.
Један од таквих донатора је и Компанија
ХИДРО-ТАН д.о.о., која је, у петак 24.јула, испоручила мобилни аспиратор и ЕКГ апарат за службу
Хитне помоћи прибојског Дома здравља.
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Нова донација заштитних средстава у Прибоју

У оквиру пројекта „Услуге социјалне заштите за
осетљиве групе”, који спроводе Немачка развојна
сарадња (ГИЗ) обезбеђена је набавка заштитне
опреме за запослене у центрима за социјални рад и
социјалним службама у 18 локалних самоуправа, а
у циљу заштите запослених и корисника услуга социјалне заштите, током поновног повећања броја
заражених од ковида-19.

Kао партнерска општина на овом пројекту,
локална самоуправа Прибој, односно Центар за социјални рад, добили су значајан контигент заштитне опреме, који обухвата по 2.777 пари
рукавица и заштитних маски, 105 визира, 99 литара дезинфекционих средстава и 13 безконтактних топломера.

Протокомери од Општине Прибој за Општу болницу

Општој болници Прибој донирано
је двадесет протокомера за
централни медицински кисеоник
и пет протокомера за медицински кисеоник на покретном
сталку.
Протокомери су донација
Општине Прибој Општој болници,
која је исказала потребу за овом
врстом медицинске опреме. Иста
се користи за снабдевање већег
броја пацијената медицинским
кисеоником у истом тренутку, те
је ова опрема набаваљена превентивно и на време.

Нове донације прибојском здравству

Дом здравља и Болница Прибој ових дана богатији
су за два нова возила која ће омогућити већу мобилност и лекара и пацијената, а све у функцији
доброг здравља наших суграђана и пружања правовремене здраствене услуге.
Служби кућне неге прибојског Дома
здравља, ауто Фиат Панда 4x4 поклонио је Прибојац, Видосав Виде Ковачевић, који се налази на
дугогодишњем раду у Швајцарској. Ово је прва донација господина Ковачевића прибојском здравству, али како је истакао не и последња, а ново ауто
Служби кућне неге чије возила и особље, у просеку

дневно пређу око 80 километара и збрину око 30
пацијента, сада ће омогућити још већу мобилност
односно брже и сигурније стизање до пацијента, а
то подразумева и њихов већи конфор и безбедност.
Турска компанија Флекс академи, која већ
неколико година успешно послује у Слободној зони
Прибој и запошљава преко 300 радника, Служби
дијализе Болнице Прибој поклонила је возило Мерцедес Б класе, што ће дневно за 10 до 15 наших суграђана олакшати и убрзати долазак до центра за
дијализу у прибојској Болници. Турској компанији
ово није прва донација прибојском здраству.

Болници Прибој у јулу месецу стигла су два нова респиратора, као
поклон Министарства здравља Владе Републике Србије, што ће допринети ефикаснијем лечењу наших суграђана од вируса Covid19.
Према речима заменика директора Опште болнице Прибој,
др Владана Ћирковића, респиратори су Општој Болници Прибој
стигли на иницијативу локалне самоуправе и захваљујући несебичном залагању народног посланика Крста Јањушевића, те се у име
колектива захвалио.
Поред респиратора, које је прибојска Болница већ поседовала, нови респиратори одмах су стављени у функцију.

Мед прибојских пчелара за
најугроженије суграђане

Пчелари Прибоја и у ситуацији борбе против Kорона вируса, показали су своју хуманост и велико срце. За наше најугроженије суграђане донирали су по килограм меда, који ће до крајњих корисника
дистрибуирати организација Црвеног крста у нашем граду према
својим већ уходаним критеријумима.
У ситуацији пандемије корона вируса, када треба ојачати организам и подићи имунитет, мед као природан састојак свакако добија на значају. Мед је и храна и лек. Мед у најмању руку својим
хранљивим својствима од давнина поткрепљује здравље, продужава
живот, јача снагу и духа и тела.

Болници Прибој донација Удружења
Прибојаца из Београда

Иако протеклих месеци општина Прибој, Министарство здравља и
Здравствени центар Ужице, доста улажу у прибојско здравство,
бележимо и значајан број донација људи добре воље, који желе да
здравственим установама у нашем граду помогну у борби са пандемијом корона вируса.
Тако су ових дана вредну донацију Болници Прибој уручили
представници Удружења Прибојаца у Београду, у виду тзв. „центрифуге“, односно неопходног апарата за рад лабораторије. Болница
Прибој је имала један овакав апарат, али пошто без њега нема рада
у лабораторији, овај други ће им сигурно и олакшати и убрзати рад.
Вредну донацију Болници Прибој уручио је Зоран Пешовић,
председник Удружења Прибојаца у Београду, у пратњи једног од донатора и власника предузећа „Модел 5“ Звездана Пешовића, а представницима наших бивших суграђана, захвалили су се др Ивана
Раковић испред Службе за лабораторијску дијагностику и др Предраг Терзић, директор Опште Болнице Прибој.

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

Пандемија Корона вируса - време солидарности
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Помоћници председника општине:
Мирослав Буквић
Миралем Гогалић

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

