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Поводом Дана општине награђени
најбољи студенти

Дан када се Прибој први пут помиње у Повељи Краља Фридриха III,
издатој 20. јануара 1448. године по Јулијанском календару, односно
2. фебруара по Грегоријанском, обележава се као Дан општине
Прибој. Локална самоуправа, традиционално новац није трошила
на свечарење већ је средства опредељена за ту намену
преусмерила за награде најбољим студентима.
На овогодишњем конкурсу услове је испунило 14 академаца,
који су награђени са по 120.000 динара. Пријем за најбоље студенте
организован је у Омладинском центру, а на истом је студенте
дочекао председник Општине, Лазар Рвовић.
"Ви сте изабрали прави пут, да радом и знањем мењате прво
себе а потом и друштво и средину у којој живите. Престављате оно
највредније што наша средина има. Сведоци смо на сваком кораку
да је моћ незнања свуда велика, али како тежимо да постанемо
нормална и уређена држава и средина, моћ знања мора победити",
рекао је Рвовић.
Осим новчаних награда, најбољи студенти добили су и
летовање о трошку општине Прибој.
Уз овакве подстицаје и бригу локалне самоуправе за шири
интерес локалне заједнице, већина студената је изразила жељу да
се врати након студија у свој град, у који би уложили свој таленат, а
у који је претходно улагала локална самоуправа.
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Министар Вулин у Прибоју: Нова возила за Војску и
новац за 745 малих акционара ФАП-а

Министар одбране Александар Вулин посетио је
17. маја Прибој и ФАП Корпорацију а.д. Повод
посете био је пријем новопроизведених теретних
возила ФАП 3240 за потребе Војске Србије.

Након што је прибојски ФАП добио шансу за
нови почетак, производећи теретна возила за
потребе Војске Србије, Влада Србије је почев од
2012. године, када је Александар Вучић постао
министар одбране па до сада, уложила преко 900
милиона динара у ову фабрику. Само у претходној
години уложено је преко 400 милиона, а улагаће се
и у будућности.
Према речима Ранка Вуковића, директора
ФАП-а, Војсци Србије испоручено најбоље возило
које је ФАП произвео, 8х8 3240.
"Захваљујући улагањима Владе Србије
дошли смо до тога да имамо данас једно
квалитетно возило, а то је један производ који ће
омогућити ФАП-у да се покаже и на неким другим
тржиштима. Имамо и планове везано за то,
подршку Владе и Министарства одбране, који ће
одрадити још неке ствари код финансијсковласничке консолидације, а када се то одради моћи
ћемо у цивилном програму да пружимо више.",
рекао је Вуковић.
Председник општине Прибој Лазар Рвовић,
захвалио се министру на још једној посети ФАП-у и
томе што је Војска присутна у ФАП-у и Прибоју. Он
је констатовао и да је ово показатељ опредељења
државе и председника Републике, да Прибој
начине местом какво је некада био.
"То показује стратешко опредељење државе
да ФАП мора да опстане. Ми смо данас сведоци да
је урађено једно квалитетно возило и добро је што
ФАП још увек може да направи одлично возило,
што су радно ангажовани људи.", рекао је Рвовић.
Он је рекао и да је разговарано на тему
радно-правне
сигурности
тренутно
запослених у ФАП-у.

"Онде где је Војска ту је и држава. Прибој
иде убрзаним кораком на старе стазе, када је
Прибој био добро место за живот.", рекао је Рвовић.
Министар Александар Вулин рекао је да је
Прибој и уопште овај крај од стратешког значаја за
Србију и да људи овде морају да остану, те да ће
Влада Републике Србије и у будућности бринути о
овом крају.
"Влада Републике Србије је 9. маја донела
Закључак у складу са политиком председника
Вучића, да се овај крај сачува и унапреди, а по
истом је одређено за 745 малих акционара ФАП-а
129 милиона динара, који ће бити исплаћени у
наредних неколико дана. Сва потраживања која су
остала и која смо договарали када је вршена
трансформација ФАП-а за наредних неколико дана
ће бити исплаћена и држава више ништа неће
дуговати.", рекао је Вулин.
Министар се захвалио акционарима на верности и стрпљењу, додавши да је ово пример тога
да држава о њима води рачуна.
ФАП ће наставити да ради за Војску Србије,
а само ове године Војска је определила око 315
милиона динара за возила која ће набавити у
ФАП-у. Војска ће наставити да се модернизује и
опрема, али на првом месту у ФАП-у, који је у последњој серији произвео возила са новом серијом
точкова, 8х8, а која се по својој носивости и снази
издвајају од осталих возила. Иста ће већ током овог
месеца
б и т и
стављена на
п р в е
тестове
и у употребу
на терену.
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Лаптопови за основце српске енклаве у Прилужју

Делегација локалне заједнице из општине Прибој,
састављена од представника локалне самоуправе,
истакнутих привредника и медија, посетила је
6.јуна братску општину Прилужје на Косову и
Метохији. Том приликом ученицима основне школе
у овој општини, донирали су 15 лаптопова, чију
куповину су финансирали локална самоуправа и
прибојски предузетници.
Осим поклона за децу основце, договорено
је и званично братимљење општина, 19. августа на
Преображење. Прибој је као општина већ исказао
бригу и солидарност за житеље и децу ове
општине на КиМ, те су тако својевремено
помогнути ђаци прваци, обезбеђене награде за
најбоље ђаке и студенте, обезбеђено летовање за
косовске малишане у прибојском одмаралишту у
Сутомору, а дат је и допринос обнављању српских
светиња на Косову и Метохији.
Заменик председника општине Прибој,
Саша Василић, као један од чланова делегације из
Прибоја, истакао је значај тога што се ради о
заједничкој донацији локалне самоуправе и
привредника, што говори у прилог чињеници да је
комплетна заједница у Прибоју, врло свесна значаја
помагања нашег народа на КиМ.
"Покушали смо на овај начин да им помогнемо да што боље организују наставу и имају што
квалитетнију наставу. Трудићемо се и убудуће да
спојимо школе, њихову и нашу најстарију, јер нам
је циљ и да се деца друже, упознају, да наша деца
посете КиМ.", рекао је Василић.
Председник општине Прибој, Лазар Рвовић,
приликом посете Прилужју, истакао је да иако
нисмо материјално много богати, богати смо
душом, да поделимо оно што имамо са нашом
браћом и сестрама на КиМ, те да ово није
политичка већ људска делегација и посета.
"Ако смо сви јединствени, ако сви размишљамо на исти начин, ако сви волимо Србију, желимо да Србија напредује, онда морамо бити
јединствени, а то показује састав наше делегације.

Није она ни страначка, ни политичка, она је људска
делегација, која одражава цео Прибој, а која има
везе само са жељом да Косово остане оно што и
јесте, наше, да покажемо то на делу.", рекао је
Рвовић.
Председник општине Прибој је рекао да све
оно што буде имала омладина Прибоја, имаће и
омладина из Прилужја, те да се мора неговати дух
толеранције, патриотизма и жеље за напретком
државе.
Како су истакли домаћини, представници
Прилужја, посета им много значи. Иста говори да
нису сами, да нису заборављени, да Србија и људи
у њој, мисле на своју браћу и сестре на КиМ.
"Браћа из Прибоја две године нас посећују.
Они Прилужје не одвајају од Прибоја. То су показали деца кад су пошла у школу. Што су добила
деца у Прибоју, то су добила и деца из Прилужја.
Посета је знак да неко мисли на нас, а ово је све политика нашег председника Александра Вучића,
који гледа да нас сједини, да будемо сви заједно, да
останемо на Косову.", рекао је Аца Мишић, председник Привременог органа општине Вучитрн, са
седиштем у Прилужју.
Он је рекао да је данас најлакше отићи са
Косова, продати земљу и имање, али се кости
дедова и предака продати не могу, јер је ово српска
земља, јер је штета да се оде и да они неће отићи.
У делегацији из Прибоја били су и представници прибојских предузетника, који су издвојили
средства за набавку пет лаптопова, Вујадин Радовић и Мирослав Бојић, а који су приликом посете
изразили жељу за помагањем ове општине и у будућности.
Делегацију Прибоја примио је и начелник
Косовско-митровачког округа, Васо Јелић, који се
том приликом захвалио на помоћи коју Прибој
пружа Прилужју, али и Србима у осталим српским
енклавама у Јужној српској покрајини.
Нова посета делегације Прибоја Прилужју
заказана је за 19. август, на празник Преображење.
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Министар Бранко Ружић у посети Прибоју

Министар за државну управу и локалну самоуправу Бранко Ружић посетио је 14. јула општину
Прибој. Приликом посете обишао је између
осталог и објекте градских школа и топлане на
биомасу који се граде и реконструишу средствима
које је Влада Републике Србије определила кроз
пројекте Канцеларије за управљање
јавним улагањима.
Приликом посете он је изразио задовољство због успешне сардање која је у прошлој
години за резултат имала уређење тротоара у
главној улици у Прибоју, истичући значај наставка
сарадње и у овој години.
"Ако држава инвестира 800 милиона динара
кроз ове пројекте у општину Прибој, онда је свима
јасно да је дошло до синергије Владе Републике
Србије и локалне самоуправе која враћа наду житељима Прибоја, како у процесу реиндустријализације тако и у мерама популационе политике и
демографије, што је од кључног интереса за
средине као што је Прибој", рекао је Ружић.
Он је рекао да му је драго и што су као
Министарство у прилици да помогну побољшање
манифестација у Прибоју
и да бројни изазови стоје
пред локланом влашћу,
али и да очекује да ће их
уз помоћ Владе Републике Србије успешно
превазићи, јер је општина покренута са
мртве тачке на којој је
била дуги низ година.
Ретко ко има такав кампус који садржи спортске
терене, халу, олимпијски
базен и то све поред реке
Лим, оценио је Ружић.
Ситуација у овој
општини, како каже
председник
општине,

Лазар Рвовић, иде на боље, али не баш динамиком
какву би сви желели.
"Помаци и напредак су свима видљиви, али
овде народ још увек живи тешко. Развој туризма
може да буде једна од наших опција, јер то ће привући бројне туристе у нашу општину, али и ивеститоре.", навео је Рвовић.
Он је поменуо пример хотела у старом делу
општине.
"Хотел у старом делу Прибоја је откупио
инвеститор који ће у њега уложити око два
милиона евра. Тај део града ће добити нови изглед
јер ће бити урађене и фасаде на зградама, као што
ће изгледати фасада хотела. Биће изграђени нови
тротоари, али и реновирана зграда железничке
станице", казао је Рвовић.
Министар Ружић обишао је и Омладински
центар где се у сусрету са младима и општинским
руководством упознао са плановима изградње
Развојног центра у Прибоју који ће значјно унапредити профилисање младих Прибојаца и допринети
подизању нивоа стручности и знања кроз инвестиционо развојне пројекте.
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Донација ЈКП "Градска чистоћа" Београд
општини Прибој - ЈКП "Услуга" Прибој

Општина Прибој добила је крајем маја месеца
значајну донацију Јавног комуналног предузећа
"Градска чистоћа" из Београда. Том приликом је
извршена примопредаја вредне опреме коју ће у
наредном периоду користити ЈКП "Услуга" за
обављање својих редовних комуналних улуга на
територији општине Прибој.
Ради се о донацији камиона смећара запремине 22 кубна метра, комуналног трактора са прикључном опремом (раоник, посипач соли,
спремника и четке за чишћење коловоза), стационарној цистерни од 5 кубних метара за пијаћу воду
и 50 уличних корпи за отпатке.
Ову вредну донацију коју је званично данас
предао директор ЈКП "Градска чистоћа" Београд
Марко Попадић, у име општине Прибој примили су
председник Скупштине општине, Борис Мрдовић
и директор ЈКП "Услуга", Жељко Јечменица. Примопредаји донације присуствовао је и народни посланик Крсто Јањушевић.
"Пре свега велика захвалност ЈКП "Градској
чистоћи" Београд, директору Марку Попадићу, за-

хвалност Граду Београду који је препознао наше
потребе, наше проблеме и то неће бити крај наше
сарадње. Ми настављамо и на другим пројектима
разговоре и то је једна изванредна ствар где се
јасно види да Град Београд и развој града Београда
заправо индиректно утиче и на развој других општина и да у Београду знају за све друге општине
које су ево и 300 км далеко од Београда. Ово ће
изузетно значити општини Прибој и ми ћемо се
трудити да на сваком пољу учинимо да грађанима
Прибоја буде и лепше и боље овде.", рекао је
народни посланик из Прибоја. Он је такође истакао
да кроз ову донацију биће привучене и друге, још
лепше, те да ће се и у будућности борити на пољу
економије али и свим другим пољима, како би се
Прибој вратио на старе стазе.
Примопредаји је присуствовао и директор
ЈКП "Градска чистоћа", Марко Попадић, који је
рекао да је ово један од начина да се помогне сиромашнијим општинама, што ће се радити и у будућности.

Посета представница Амбасаде САД

Председник општине Прибој, Лазар Рвовић,
угостио је у уторак 9. јула представнице
Амбасаде САД у Србији, задужене за
Југозападну Србију, Кејт Волчек и Ксенију
Лазовић из политичког одељења. Ово је други
званични радни састанак након састанка
који је се одржао 15. октобра 2018. године.
Повод посете био је упознавање са
тренутним стањем на терену у економији и
политици у овом делу Србије.
На састанку је било речи о економским
темама, Прибојској Бањи, туризму, профилу
инвеститора и економском опоравку Прибоја,

опоравку ФАП-а и проблемима са којима се
локална самоуправа сусреће.
Председник општине Прибој изразио
је захвалност на данашњој посети, рекавши
да је представницама Амбасаде САД предочио
какве све напоре улаже Влада Србије у
опоравак Прибоја.
Председник општине Прибој упутио је
и позив новом амбасадору САД у Србији да
посети општину Прибој, а осим Прибоја
представнице политичког одељења ове
амбасаде посетиле су и Нову Варош,
Пријепоље, Сјеницу, Тутин и Нови Пазар.
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Оживљавање пољопривреде прибојског краја:
Министар Кркобабић у Прибоју

Министар без портфеља задужен за регионални
развој и рад јавних предузећа, Милан Кркобабић
посетио је у априлу општину Прибој.
После састанка са општинским руководством и општинским службама задуженим за пољопривреду, министар је истакао да га посебно
радује спремност локалне самоуправе да крене у
непосредну реализацију пројекта задругарства.
"Данас овде привредници и пољопривредна домаћинства која се баве малином, егзистирају искључиво од тога у овом крају и нешто мало
од пензија, али је и једно и друго мало натегнуто.
Успели смо да сачувамо пензије, сад морамо да радимо на малинарству. Значи хоћемо да овде поставимо ту задругу и ја очекујем да ћемо видети данас
овде у Слободној зони како то функционише, а да
ће локална самоуправа дати ту пуну подршку”,
навео је Кркобабић.
Председник општине Прибој Лазар Рвовић
оценио је данашњу посету као веома значајном за
грађане Прибоја, јер већ дуго постоји објективна
потреба да се крене ка организовању пољопри-

вредних произвођача, односно оснивању задруга.
"Размишљали смо о специјализованим задругама за малинаре али има потребе и за општом
задругом. Данас смо разговарали о мерама и подстицајима којима држава може да помогне у оснивању задруга. Информисао сам госте о стварима
које ми као локална самоуправа можемо да урадимо и понудимо. У првој години можемо обезбедити финансирање једног стручњака који ће се
бавити неопходним пословима као и простором за
седиште задруге. У некој перспективи можемо
искористити предности наше Слободне зоне и слободног простора да би постигли бољи пласман производа и самог ефекта задруге, пољопривредника,
а и општине.”, наводи Рвовић. Он је такође подсетио
да се у Прибоју 1.176 газдинстава бави производњом малине, што је значајан приход.
Договорено је да се у Слободној зони обезбеди простор, адекватансмештај и да постоји
спремност да се финансирају стручни људи који ће
водити задругу. Таква специјализована задруга
биће окосница развоја, закључак је посете.

08

Прибој добио још једног инвеститора Инмолд из Пожеге

Потписивањем уговора са пожешком компанијом
„Инмолд” о закупу 1.600 m2 производних погона,
Слободна зона Прибој добила је и деветог инвеститора. Реномирана фирма која се бави производњом ИМЛ робота и алата за бризгање пластике и
обојених метала планира да до краја године развије серијску производњу у Прибоју за чију финализацију би јој било потребно око 100 радника.

Потписивању уговора власника „Инмолд”
Горана Јанковића са представницима Слободне
зоне, присуствовали су и саветници у кабинету
председника Србијe Јерг Хескенс и Марко Пећанац,
народни посланик у Скупштини Србије Крсто Јањушевић и председник општине Прибој Лазар Рвовић.
Власник компаније „Инмолд” Горан Јанковић рекао је да је договор да простор који је добио
у закуп на десет година пилагоди својим потребама
у наредна четири месеца након чега ће почети са
производњом.
„Матична фирма у Пожези кренула је са
шест радника док данас та фирма има око 300
запослених. План је да се и овде крене са истом
делатношћу и да ове године запосленим одређени
број људи, а да сваке наредне то проширујемо и ако
треба достигнемо број као и у Пожези. Кадар који
нам је потребан су пре свега радници из машинске
индустрије, занатлије и инжењери. Имали смо и
разговор са неколицином њих и видимо да располажу знањем. Веома ми је то интересантно јер у
Пожези обично запошљавамо младе људе које тек
треба да обучимо да би дошли до неког нивоа
знања, док овде то већ имам”, казао је Јанковић
додајући да је велика повољност сем техничке
оспособљености људи и предност, као што је повраћај ПДВ-а, коју доноси Слободна зона Прибој.
Саветник из кабинета председника Србије
Јерг Хескенс рекао је да ће уз помоћ нове компа-

није, девете по реду, успети да запосле још људи у
Слободној зони Прибој.
„Фирма “Инмолд” је прва која се озбиљно
бавила дуалним образовањем, за породичну фирму
из Пожеге то је велика ствар. Имамо девет фирми
у Слободној зони и ресторан и то је најбољи пример за целу Србију, да Прибој може да успе, јер сви
знамо као је пре изгледао”, казао Хескенс.
Председник Општине Прибој Лазар Рвовић
рекао је да Слободна зона запошљава око 400
радника што је корак напред у развоју Прибоја.
„Квалитетан инвеститор је дошао, захвалан
сам што је препознао Прибој као место за улагање,
и ми као локална самоуправа стојимо им на располагању. Огроман труд је учињен да би дошли до ове
фазе привредног развоја. Још смо далеко од испуњења свих објективних потреба грађана али добро
смо почели и зауставили смо суноврат. Све ово не
би могли урадити да нисмо имали велику подршку
председника и Владе РС”, наводи Лазавић.
Народни посланик Крсто Јањушевић истакао је велико задовољство јер је потписан уговор
са једном од најбољих компанија.
„Иницијатор и главни покретач за реиндустријализацију Прибоја је био Александар Вућић и
за кратко време је урађен велики посао у инфраструктурном опремању индустријске зоне. Ми смо
још увек на почетку иако су све ове бројке изузетно
добре”, рекао је Јањушевић.

Осам инвеститора у Слободној зони Прибој
до сада упошљава око 400 радника, а у склопу зоне
је отпочела са радом и Висока техничка школа што
је јединствен пример система дуалног образовања
у Србији.

09

Одржан XII Међународни лимски биатлон

Јединствена туристичка манифестација по којој
је Прибој постао познат у региону, Лимски
биатлон, одржана је и ове године, 12. пут по реду.

Незаборавна авaнтура на реци Лим, традиционално је организована у организацији
Туристичке организације Прибој, на старој
деоници Прибој – Рудо – Сетихово. Осим рафтинга,
спуста чамцима низ реку Лим у дужини од 33
километра
одржана
је
и
рекреативна
бициклистичка трка.

Рекордан број посетилаца привукла је манифестација у оквиру Лимског биатлона, "Лим
фест", која је на бину за прибојску публику али и
све из региона, довела реномирание извођаче, па
су тако концерте у Прибоју одржали Балканика,
Жељко Јоксимовић и Рибља чорба.
Средства за организацију 12. Лимског
биатлона и Лим феста обезбедило је Министарство
трговине, туризма и телекомуникација, а све у
циљу да се ове манифестације оживе и да се истима
да нови дух.

Летовање о трошку Општине за децу са евиденције
Центра за социјални рад и чланове Удружења ЦДП

У складу са праксом из претходних година, деца са
евиденције Центра за социјални рад, чланови
Удружења за церебралну и дечју парализу, као и
најбољи ђаци и студенти из Прибоја, летоваће о
трошку Општине у одмаралишту у Сутомору. Тим
поводом, су са председником Општине,
Лазаром Рвовићем, потписани уговори којима се
омогућава наставак добре и хумане праксе из
претходних година.
Око 50 деце из породица са евиденције
Центра за социјални рад, на летовање о трошку
општине Прибој отишли су 20. јуна, а за многе од
њих то је била прилика да први пут виде море.

За чланове Удружења за церебралну и дечју
парализу резервисано је седмодневно летовање
током месеца септембра. Бесплатно летовање је
резервисано за 30 чланова овог удружења са
пратиоцима, а према речима председника овог
удружења, Славише Шушња, селекција о томе ко ће
ићи на летовање, направљена је на основу анкете
о заинтересованости.
Подсећања ради ова летовања омогућена су
захваљујући уштедама у буџету, које је локална
самоуправа направила одрицањем од свечарења
поводом Дана општине.
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Наставак радова на изградњи котларнице
на биомасу капацитета 1,8 MW

Општина Прибој, једна је од 10 општина које су
2017. године потписале уговор о реализацији
пројекта преласка градске топлане са фосилних
горива на коришћење биомасе. Тренутно су у току
радови на новој котларници, која ће грејати
основне школе "Вук Караџић" и "Десанка Максимовић", Машинско-електротехничку школу и
Гимназију, као и Дечији диспанзер, а чију изградњу
финансира Владина Канцеларија за јавна улагања.
Након увођења у радове новог извођача,
заменик председника општине Прибој, Саша
Василић, обишао је радове.
"Овај објекат у изградњи прикључен је на
водоводну инсталацију, тако да се радови убрзано
настављају. Вредност ове инвестиције је 126
милиона динара и у потпуности се финансира из
фондова Владе Републике Србије, односно

Канцеларије за управљање јавним улагањима.",
рекао је Василић.
Рок за завшетак радова на изградњи
котларнице на биомасу капацитета 1,8 MW је
6. октобар и према речима садашњег извођача,
конзорцијума "Energy construction" и "Термомонт"
из Београда, очекују завршетак радова пре рока.
Вредност инвестиције изградње нове
котларнице је 126 милиона динара са ПДВ-ом, а
средства за извођење радова обезбеђена су
захваљујући Програму обнове и унапређења
објеката јавне намене у јавној својини у области
образовања, здравства и социјалне заштите, који је
донела Влада Републике Србије, а по коме је
локална самоуправа конкурисала код Канцеларије
за управљање јавним улагањима.

Почело уређивање водотокова другог реда

У циљу решавања проблема на водотоковима
другог реда у општини Прибој, почели су радови на
постављању цеви пречника 2 m на потоку Речица.
Санација овог водотока врши се у оквиру пројекта
који финансира Канцеларија за управљање јавним
улагањима са 111.375.168 дин са ПДВ-ом.
Осим на потоку Речица, радови се изводе на
потоку у Рабреновцу и другим водотоковима
другог реда. Рок за извођење радова је 90 дана, а
значај завршетка истих вишеструк.
Према речима Здравка Пешута, директора
ЈП за уређење грађевинског земљишта и развој
Прибоја, санацијом водотока у Речици решава се
вишедеценијски проблем становника Речице, а
уједно се и регулише корито због изливања вода.
"У Рабреновцу је планирано рађење две
уставе, за шта је рок 90 дана.", рекао је Пешут,
приликом обиласка радова.
Заменик председника општине Прибој,
Саша Василић, приликом обиласка радова рекао је

да Општина има у плану да ради и реконструкцију
водовода и фабрике пијаће воде.
Када је реч о водотоковима првог реда,
проблем изливања Лима на Чамцу у дужини од око
120 m, решен је подизањем обалоутврде за 1,5 m.
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Одржане Спортске игре младих у Прибоју

Своју турнеју широм Србије, Спортске игре младих
су наставиле у Прибоју. Деца из Прибоја,Пријепоља
и Нове Вароши, њих око 1500, надметали су се у
девет спортова, ширећи тако спортски дух, дух
натицања, дружења и младости.

Скуп су отворили Борис Мрдовић, председник Скупштине општине Прибој, Ивана Јовановић,
председница Спортских игара младих Србије и
Филип Комарица председник Спортског савеза
Прибоја, уз присуство и Дениса Шарка, главног
координатора СИМ за ову регију и представника
локалне самоуправе.
Председник Спортског савеза Филип
Комарица је навео да без обзира на остварене резултате које ће малишани постићи, очекује их пуно
других изазова у животу, те да је ипак најважнији
задатак да буду добри људи.
Бакљу је на одушевљење деце носио
Бењамин Кокор, који је упалио пламен, означивши
Игре отвореним отвореним. Кокор је млади прибојски атлетичар који је изборио пласман на
завршно финале Спортских игара младих у Сплиту.

Прибој је први пут домаћин каравану Игара,
те се председница СИМ Србије, Ивана Јовановић захвалила домаћинима на срдачном гостопримству.
"Када вас људи дочекају први пут широког
срца са оволико насмејане деце, то представља
показатељ и неких других победа. Хвала вам на
топлој добродишлици, најбоље чекамо на
завршном државном првенству у Београду
средином јула месеца", навела је Јовановић.
Председник локалног парламента Борис
Мрдовић рекао је да су СИМ дивна слика која
употпуњује оно за шта се сви боримо свакодневно,
а то је борба за радост деце и будућност Србије.
"Прибој са вама младима показује своју
снагу и будућност и то да има традицију у спорту.
Град који је прошле године угостио на МОСИ око 3
хиљаде спортиста и близу 15 хиљада гостију,
показао је сву своју срдачност и гостопримство.
Данашњи дан треба да буде у духу пријатељства и
спорта, победе и порази су саставни део живота,
због тога треба на спортским теренима да
покажете љубав и фер плеј.", рекао је Мрдовић у
свом обраћању.

У срцу Романије, у источном делу Републике
Српске, у општини Соколац, од 3. до 7. јула одржане
су 56. Међуопштинске омладинске спортске игре,
на којима је из 27 градова Србије, Црне Горе и Босне
и Херцеговине узело ућешћа преко две хиљаде
спортиста, а међу њима и екипа Прибоја
са 180 чланова.
Свеукупни победник је екипа домаћин,
друго место заузела су Пљевља, док је треће
Рогатица. Прибој је заузео четврто место у
свеукупном пласману, а наши спортисти освојили
су 15 медаља и једну на Пара МОСИ.
Освојене су 4 златне, 5 сребрних и 6 бронзаних медаља, као и једна златна на Пара Моси.

Прибоју је припао и пехар за најкомплетнију
гостујућу екипу. Златне медаље освојили су
рукометаши и спортски риболовци, мушка екипа у
катама и каратиста Андрија Станковић. Сребрне
медаље припале су Јани Драгутиновић у троскоку,
Марији Јерко у катама, женском ката тиму, Санелу
Кукићу у риболову и мушкој штафети 4 пута 100
метара. Бронзане медаље освојили су Лазар Танасијевић у бацању копља и Јана Драгутиновић у
троскоку, Зорана Буквић у скоку у вис, женска штафета 4 пута 100 метара, каратисткиња Елена Видаковић у борбама и риболовац Аднан Хасанбеговић.
Следеће, 57. МОСИ по реду биће одржане
наредне године у Новој Вароши.

Завршене 56.МОСИ Соколац 2019.:
Спортисти Прибоја освојили 16 медаља
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Прибојске првакиње Европе у рафтингу

Од 2. до 7. јула одржано је Европско првенство у
рафтингу на реци Врбас у Бањалуци. Репрезентација Србије у рафтингу у категорији до 23 године,
освојила је златну медаљу на овом Европском
првенству. Прибојке, које су уједно и представљале
Србију, су тријумфовале у дисциплинама спринт,
спуст и Х2Х, па су сакупиле 972 бода, 24 више од
другопласиране посаде из Русије.

Учешће је узело око 250 такмичара из 11
држава (Србија, Чешка, Румунија, БиХ, Мађарска,
Словенија, Хрватска, Русија, Летонија, Бугарска,
Велика Британија). Укупно 36 тимова у мушкој и

женској конкуренцији подељени по старосним категоријама, такмичили су се у четири дисциплине:
спринт, Х2Х-паралелни спринт, слалом и спуст. Организатор првенства је био РК Кањон.
Репрезентацију Србије представиле су
екипе Рафтинг клуба Еко-Лим из Прибоја, девојке
у категорији до 23 године и мушкарци у опен
категорији. Ово је било прво такмичење овог нивоа
за прибојске тимове где су одмерили снагу и умеће
са најбољим екипама Европе. Било је ово једно
огромно искуство које ће покушати надоградити и
преточити у још бољи резултат на неким будућим
такмичењима.

У Прибоју је током 12, 13. и 14. априла одржан
Европски куп у рафтингу. Такмичење у класи Р4 на
Европском купу рафтинга у Прибоју, истовремено
се одржало када и државно првенство као и
мастер првенство, све у оквиру меморијала
Алекси Којадиновићу.
Ове године осим Прибојаца и екипа из
Србије, учествовале су и екипе из Румуније, Бугарске, Босне и Херцеговине и Црне Горе. Овогодишњи спектакл на Лиму финансијски су помогли
Општина Прибој и Спортски савез, а како истиче
председник Рафтинг асоцијације Србије, Дејан
Пузовић, оваква слика из Прибоја, била је за понос.

"Рафтинг асоцијација Србије је наша кровна
институција и она је била покретач свега овога, уз
велику помоћ Општине Прибој и Спортског савеза
Прибој. Стварно смо направили један спектакл на
реци Лим, уопште у региону, овај број екипа на једном рафтинг купу је реткост видети и на то смо
поносни.", рекао је Пузовић.
Рафтинг као екстреман спорт захтева доста
припрема са којима мора да се почне на време.
Већина учесника међу којима су и они који су били
први пут на овом купу, кажу да је важан резултат
који се постигне, али дружење се ставља свакако у
први план.

У Прибоју одржан европски куп у рафтингу
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Награђени најбољи у спорту у 2018. години

У четвртак 28. фебруара у хотелу "Лим" одржан
је свечани пријем и уручивање награда и признања
најбољим прибојским спортистима у 2018. години.
Како традиција из претходних година налаже,
осим појединачних резултата и доприноса
прибојских спортиста, награђени су и спортски
радници али и спортски клубови.
Награде и дипломе најбољима уручили су
председник општине Прибој, Лазар Рвовић и
председник Спортског савеза Прибој, Филип
Комарица, а за ове сврхе из буџета издвојено је
150.000 динара. Спортистима, тренеру и најбољем
спортском раднику, поред повеље уручена је и
новчана награда у износу од по 5.000 динара,
клубовима по 10.000 дин, док су заслужни
спортисти ветерани добили повеље.
У обраћању присутнима, председник
општине Прибој, Лазар Рвовић, рекао је да ће у
наредном периоду акценат бити на школском
спорту, али и да ће локална самоуправа наставити
са реконструкцијом и изградњом спортске
инфраструктуре. Подсетио је да је Прибој домаћин
почетка 59. Међународне "Трке кроз Србију", као и
Евро купа у рафтингу.
На основу једногласно донете одлуке а на
предлог Комисије за избор најбољих у спорту у
претходној години, за најбољег спортисту у 2018.
години проглашен је Алекса Миковић из РК Прибој,
најбоља спортисткиња Елена Видаковић из КК
ФАП, најбољи млади спортиста је Лазар
Танасијевић из АК ФАП, док је најбоља млада
спортисткиња Јана Драгутиновић из АК ФАП.
Најбољи тренер у 2018. години је Ацо Долаш из КК
Прибој, најбољи спортски радник је Боривоје
Јоксимовић из КК ФАП, док је најбољи спортиста
ван Прибоја Марко Гудурић, а спортисткиња
Жељка Николић. У 2018. години најбољи мушки
клуб је Карате клуб ФАП Прибој, док је најбољи
женски клуб Женска кошаркашка омладина ЛИМ
Прибој. Најбољи параспортиста у 2018. години је
шахиста Славиша Шушањ.

Плакете су уручене и заслужним спортистима Бранку Премовићу за фудбал, Александру
Драгојловићу за рукомет, Крунославу Малићу за
одбојку и рукомет и Милојки Василић Бошковић за
атлетику. За афирмацију и допринос прибојском
спорту плакету је добио и Милинко Мића Минић.
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Асфалт у Заостру и Градберинама

Захваљујући адекватним временским приликама, у
општини Прибој настављени су радови на путној
инфраструктури. Тако су ових дана асфалтиране
две деонице у два прибојска села, у Заостру при МЗ
Крајчиновићи и у Градберинама, у МЗ Нови Прибој.
Асфалтном подлогом пресвучено је 1,5 km
пута у вредности од око 4,5 милиона динара, која
су опредељена из општинског буџета.
Ово су два путна правца из прошлогодишњег програма, који није реализован услед недо-

статка извођача, а из кога ће такође бити реализована ових дана и деоница од 1 km у селу Црнетићи,
у МЗ Саставци.
Када се ради о овогодишњем програму
асфалтирања, у току је тендерска процедура за
асфалтирање одређених деоница на 35 путних
праваца, а почетком јула следи и поправка оштећених делова коловоза на градским улицама, након
чега ће уследити и постављање хоризонталне
саобраћајне сигнализације.

Асфалт у Црнетићима

Општина Прибој током летњих дана наставља са
инфрастуктурним радовима .Тако је током јула у
МЗ Саставци, у селу Црнетићи асфалтирана
деоница у дужини од 1100 метара.

У питању је последња деоница из прошлогодишњег Програма поправке и асфалтирања
путне мреже. Вредност инвестиције је 3,3 милиона
динара, а средства су обезбеђена из буџета
Општине Прибој.

Подсетимо, претходних дана асфалтиране
су и деонице пута у селу Заостро, МЗ Крајчиновићи,
и у засеоку Градберине у МЗ Нови Прибој.
Расписан је и тендер за овогодишњи
Програм, чијом ће реализацијом бити асфалтиране
деонице на 39 путних праваца у нашој општини.
Радови ће кренути за месец дана, након тендерске
процедуре, а вредност укупних послова је 76
милиона динара без ПДВ-а, која ће такође бити
финансирано из општинског буџета.
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Општина Прибој наградила најбоље ученике за
постигнуте резултате у школској 2018/2019. години

Општина Прибој традиционално сваке године
награђује ученике за постигнуте резултате у
школовању, па се тако на крају и ове школске
године награди обрадовило 120 вредних ученика из
школа са територије општине Прибој.

Новчане награде ученицима уручио је председник Скупштине општине Борис Мрдовић, који
је том приликом честитао ученицима и њиховим
менторима, похваливши њихове успехе и залагања.
Он је подсетио да локална самоуправа већ девет
година награђује најбоље ученике и њихове професоре, што говори колико се
њихов рад прати и поштује.
Ученици који су основно и средње образовање завршили са просечном оценом
5,00 награђени су са по 8.000
динара, а они који су основно и
средње образовање завршили
као ученици генерације са по
10.000 динара. Награде су добили и они ученици који су
остварили запажене резултате
на на међународним такмичењима, па су тако за прво место
добили по 15.000 динара, за
друго 12.000 дин, а за треће
10.000 динара. Они који су
остварили резултате на републичким такмичењима награђени су за прво место по
10.000 дин, друго 8.000 дин и
треће 7.000 дин. Нису изостале
награде и за оне који су се доказали на окружним такмичењима, па су тако и ови ученици
награђени за прво место са по

5.000 дин, за друго 3.000 дин и за треће по 2.000
дин.
За ученике који су освојили једно од прва
три места на окружном екипном такмичењу, такође су обезбеђене награде и то у износима за прво
место по 2.000, друго 1.500 дин и треће 1.000 дин.
Награде су обезбеђене и за менторе ученика који су освајали нека од прва три места на међународним и републичким такмичењима,
републичким смотрама, као и за менторе ученика
који су освојили прва места на окружним такмичењима.
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Прибој добио саобраћајни полигон - Представа
"Пажљивкова правила у саобраћају" опет у Прибоју

У сарадњи са локалном самоуправом и Саветом за
безбедност саобраћаја, Агенција за безбедност
саобраћаја организовала је у Прибоју 11. јуна
поново едукативну представу "Пажљивкова
правила у саобраћају", која за циљ има да малишанима предшколског и школског узраста укаже на
правила безбедног понашања у саобраћају. Све то
је било у циљу обележавања добре сарадње са
локалним саветом, што је награђено и поклоном
прибојској општини.
Ово је друго гостовање Пажљивка у
Прибоју, а у Спортској дворани одржан је и
теоријски и практични део едукације, све кроз игру
и забаву. Такође су им уручени и поклони, флуоресцентни трегери и лењири, са којима ће бити
уочљивији у саобраћају.
Прибој је у знак добре сарадње локалног
Савета за безбедност саобраћаја, који је један од
савета за пример, добио на поклон од Агенције за

безбедност саобраћаја показни саобраћајни полигон.
Председник Савета за безбедност саобраћаја општине Прибој Драго Дробњаковић, захвалио
се представницима АБС и нагласио да ће овај поклон чија је вредност око милион динара бити искоришћен
у
сврхе
саобраћајног васпитавања деце предшколског
узраста као и деце нижих разреда основних школа.
Он је такође истакао важност практичних и показних вежби.
Председник Скупштине општине Прибој
Борис Мрдовић је подсетио да је овај поклон резултат одличне сарадње између локалне самоуправе
иАБС која траје већ годинама уназад.
Истог дана одржанодржано је едукативно
предавање о безбедном учешћу у саобраћају прибојским пензионерима а такође је одржан и састанак проширеног Савета за БС општине Прибој.

Општина Прибој организовала трећу поделу
аутоседишта за децу

Општина Прибој кроз Савет за безбедност саобраћаја, организовала је у четвртак 28. јуна трећу по
реду поделу аутоседишта за децу. До сада је подељено укупно 220 заштитник аутосистема за децу
у возилу, од чега је Општина ове године финансирала поделу 100 седишта.
Сви родитељи који су се јавили по трећем
јавном позиву, а испуњавали су већину општих
услова, прошли су теоријску обуку, као и практичну
обуку о постављању аутоседишта у возилу. Предавање и едукацију одржале су Маријана Јовановић и
Марина Спасић из Центра за промоцију безбедности саобраћаја. Оне су констатовале да је Савет за
безбедност саобраћаја општине Прибој, један од
ретких у Србији који улаже у едукацију учесника у
саобраћају.

Председник Савета за безбедност саобраћаја и члан Општинског већа задужен за овај ресор,
Драго Дробњаковић, рекао је да је сваки спашен
дечји живот нешто што нема цену и да циљ Савета
јесте да и помогне превентивно родитељима.
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Очишћено Потпећко језеро

Прибој се међу првим општинама у Србији прукључио еколошкој акцији листа Блиц "Оцистимо реке
и језера". Акција је реализована у среду, 26. јуна,
када је са Потпећког језера уклоњено преко 50
кубика плутајућег отпада.

Акцијом је координирао Еко тим, који је
општина Прибој формирала пре само 7 дана, а
учешће су узели и представници ЈКП "Услуга",
Туристичке организације Прибој, еколошка удружења “Јастреб” и “Примус”, женска репрезентација
Србије у рафтингу клуба "Еко Лим”, чланови
Канцеларије за младе, представници Спортског
савеза Прибој, планинари, рибари, чланови РВИ и
ППБ Прибој, као и љубитељи природе, који су се

самоинуцијатвно прикључили овој еколошкој
акцији.
Циљ акције је био да се очисти Потпећко
језеро и рибарска стаза, али и да се пре свега утиче
на подизање еколошке свести, како наших суграђана, још више наших комшија узводно, који неконтролисано загађују отпадом жилу куцавицу овог
краја, али и користе депоније на самој обали Лима.
Ова акција је само једна у низу заштите
здраве животне средине, у овом случају реке Лим,
јер се већ реализују пројекти прекограничне
сарадње Бијелог Поља и Прибој. До краја године
биће реализован и пројекат УГ "Јастреб" на
постављању Еко мреже, чиме ће се зауставити
долазак плутајућег отпада на Потпећко језеро.

Донација Атлетског савеза Србије АК "ФАП"

Директор Атлетског савеза Србије, Слободан
Бранковић, посетио је општину Прибој. Он се састао са Председником општине Прибој, а повод је
био обећана донација Атлетског савеза општини
Прибој и младим атлетским надама града.
Атлетски савез Србије донирао је опрему
Атлетском клубу "ФАП", коју ће у будућости користити спортисти и рекреативци, али и младе наде
прибојске атлетике, која је изнедрила сада већ
велика имена српског спорта. Директор Атлетског
савеза Србије, Слободан Бранковић, претходно је
посетио Прибој за време МОСИ 2018, када се
уверио у рад и резултате локалне самоуправе, када
је у питању обнова и изградња спортске
инфраструктуре, те ће ова донација служити за
неговање талената, али и организовање такмичења вишег ранга у овом спорту у будућности.
Председник општине Прибој, Лазар Рвовић
захвалио се на овој вредној донацији, рекавши да
ће иста омогућити Прибоју у будућности место на
регионалној атлетској мапи, о чему је такође било
речи у смислу продубљивања сарадње и организовања такмичења вишег ранга у Прибоју.
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Основана земљорадничка задруга у Саставцима

Удруживањем петоро пољопривредника из месне
заједнице Саставци, Прибој и Саставци добили су
земљорадничку задругу. Иста ће за циљ имати
удруживање знања и искуства, а новооснованој
задрузи је већ приступило преко 20 задругара.
Оснивачи задруге су Милета Иконић, Сеад
Ахметагић, Недељко Бојовић, Харис Јаховић и Свето
Вилотић, а на оснивачкој скупштини која је
одржана у четвртак 30. маја, за директора задруге
је изабран Милета Иконић, власник млекаре
"Биомлек" из Саставака.
Према речима првог директора ове задруге,
основна делатност ће бити сточарство, пољопривреда, набавка нове опреме и формирање стручне
службе која ће помагати члановима да дођу до
бољих приноса.
"Задруге су биле лична карта сваког села,
тако да се сада враћамо на пионирски старт,
крећемо са новим почетком и прикупљамо документацију, како бисмо стигли у наредних месец
дана да аплицирамо за нове пројекте, набавку
опреме и нових грла.", рекао је Иконић.

Говорећи о мотивима за оснивање задруге,
оснивачи исте исказали су увереност да ће обнављањем задругарства на овом подручју, доћи бољи
дани за пољопривредне произвођаче.
Локална самоуправа подржава ову иницијативу и спремна је да помогне у обнављању задругарства које се показало као најбољи облик
организовања пољопривредника, истакао је
председник општине Прибој Лазар Рвовић. Он је
рекао да ће локална самоуправа ове године и
финансијски помоћи не само ову већ два нове
задруге, које би требало да се формирају, како би се
стекли услови за формирање једне сложене
задруге у Прибоју.
У обнављању задругарства свој дописнос
даје и Канцеларија за локални економски развој
општине Прибој, пружајући своју техничку помоћ
новооснованим задругама, а Земљорадничка
задруга "Саставци је постала једна од скоро 200
задруга у Србији које ће моћи да рачунају на
државне субвенције и подстицаје у пољопривреди
уз фонда од 826 милиона динара за текућу годину.

Атлетски митинг у Прибоју

Летњи атлетски митинг за сениоре и пионире
одржао се ове године у Прибоју 27. јула 2019. на
стадиону ФАП-а. Ове године учешће је узело око
100 атлетичарa.
Атлетски митинг у Прибоју одржава се под
покровитељством Атлетског савеза Србије и
Општине Прибој, а у организацији Атлетског клуба
ФАП Прибој. Од учесника на митингу издвајамо
освајаче медаља: Стјепана Бојанића - освајача
медаља на првенствима Cрбије, Милоша
Maрковића - победника купа Cрбије на 400м препоне, Дајану Петковић - освајачицу медаља на 400
и 800 м на првенствима Србије, Јану Драгутиновић
- првака Cрбије за млађе јуниорке, Кристину Радивојевић - првака Cрбије у петобоју, Хамеда Кајевића
- првака Србије у бацању кугле млађе јуниоре.
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У болници у Прибоју свечано отворено
реконструисано Пријемно одељење

У Општој болници у Прибоју у уторак, 2. јула, је
отворено реконструисано Пријемно одељење.
Захваљујући средствима које је обезбедило
Министарство здравља и донацији Општине
Прибој, пријемно одељење изгледа потпуно
другачије, услови за рад биће много бољи,
а пацијенти задовољнији.
Урађена је комплетна реконструкција и
простора и инсталација. Купљен је дефиблатор,

намештај и остали инвентар, као и неопходна
рачунарска опрема. Укупна вредност инвестиције
је 3.000.000,00 динара, од чега је вредност
инвестиције Министарства здравља 1.500.000,00
динара, а остатак од 1.500.000,00 је донирала
локална
самоуправа.
Овом
инвестицијом
Министарства и Општине Прибој наставља се
улагање у повећање квалитета здравствених
услуга у општини Прибој.

После 20 година у Прибоју поново логопед

Након 20 година и исказаних потреба пацијената,
уз помоћ општине Прибој, Општа болница Прибој
обезбедила је рад логопеда. На тај начин
омогућена је доступност овог вида здравствене
заштите, а самим тим унапређен је и ниво
здравствених услуга у Прибоју.

Пацијенти се могу јавити на преглед код
логопеда упутом од изабраног педијатра, у
времену од 07-14 часова, сваког радног дана.
Ординација логопеда налази се у
просторијама Дома здравља Прибој, на трећем
спрату.
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Донација Амбасаде Јапана прибојском здравству
у вредности од 77.000 евра

Влада Јапана обезбедила је средства у висини од
77.000 €, за набавку ендоскопа и једног
амбулантног возила за потребе Опште болнице
Прибој и Дома здравља. Председник општине
Прибој Лазар Рвовић, потписао је уговор на
свечаности у Амбасади Јапана, који подразумева
суфинансирање Општине у износу од 12.000 €,
тако да је укупна вредност опреме намењене
прибојском здравству 89.000 €.
Пројектом
унапређења
здравствене
заштите у прибојској општини, а који финансира
Амбасада Јапана, Општа болница у Прибоју добиће
ендовидео опрему, а Дом здравља санитетско
возило.
Укључујући ове грантове, укупан износ
јапанске помоћи кроз пројекте за основне потребе
становништва (ПОПОС) у Србији од 1999. године,
износи преко 13.4 милиона евра. Укупан износ
јапанске помоћи Србији у току истог периода
премашује 507 милиона евра. Пројекти за основне
потребе становништва, донације, попут донације
прибојском здравству, имају за циљ да подрже
социјални развој становништва и унапреде његове
основне потребе.

Нова опрема за дечју и превентивну
стоматологију у Прибоју

У складу са Планом расподеле средстава за
здравствене установе чији је оснивач Реублика, за
набавку опреме, инвестиције и инвестиционо
одржавање у 2019. години, Министарство
здравља одобрило је новчана средства Дому
здравља Прибој за набавку стоматолошког
радног места за дечју и превентивну
стоматологију.

У питању су две стоматолошке столице са
пратећом опремом укупне вредности 2.376.0000
динара. На овај начин унапређује се квалитет
здравствене заштите у прибојској општини,
првенствено када се ради о дечјој и превентивној
стоматологији.
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Наставак радова на Рибарском насељу

Наставак радова на другој фази проширења
Рибарског насеља на Потпећком језеру
финансираће и ове године Министарство
трговине, туризма и телекомуникација са шест
милиона динара. Постојећи садржаји Рибарског
насеља Потпећ, који су били хит на протеклом
Сајму туризма, биће допуњени ове године са још
пет бунгалова, мокрим чвором и марином за
чамце, чиме ће се комплетирати јединствена код
нас, туристичко - спортска понуда у Прибоју.
Вредност пројекта треће фазе изградње
Рибарског насеља је 6 милиона динара, а истим је
предвиђена изградња још 5 бунгалова, уређење
инфраструктуре, постављање плутајућих докова за
20-ак рибарских чамаца. Упоредо са овом фазом радова на Рибарском насељу, градиће се и ауто камп
са пратећим садржајем на Потпећком језеру, за шта
је од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација одобрено 11 милиона динара.
Уз постојеће капацитете Рибарског насеља,
који ће бити проширени и ауто камп са пратећим

садржајем, Прибој ће добити јединствен туристички производ.
Повећањем смештајних капацитета и
изградњом марине биће начињен и први корак у
повезивању са веслачким организацијама на
мирним водама где се већ ове године очекују
представници универзитетских екипа са свих
државних факултета у Србији.
Радове на другој фази Рибарског насеља
изводи фирма "Ровчанин инжењеринг" из
Пријепоља, која је успешно реализовала и прву
фазу пројекта.

Упоредо са трећом фазом радова на
Рибарском насељу, приводе се крају и пројектне
припреме за изградњу ауто кампа који ће се по
највишим светским стандардима градити у склопу
Рибарског насеља и који ће бити отпочети до краја
године уз суфинансирање локалне самоуправе и
Министарства трговине туризма и телекомуникација.

Прибој добија ауто камп на Потпећком језеру

Председник општине Прибој, Лазар Рвовић, потписао је у Министарству трговине, туризма и
телекомуникација уговор вредан 11 милиона
динара. Ради се о пројекту изградње ауто кампа са
пратећим садржајем на Потпећком језеру.
Пројектом су предвиђени радови на
изградњи туристичког комплекса, који подразумевају изградњу ауто кампа са савременим прикључцима, изградњу кафе-ресторана као и два
апартмана. Уз све то, планирана је и изградња приступне саобраћајнице. Претходно је на Потпећком
језеру у две фазе грађено Рибарско насеље, чија је
изградња такође финансирана из средстава Министарства трговине, туризма и телекомуникација.
Добијањем једног оваквог туристичког
комплекса, Прибој ће се на мапи сврстати у ред
туристичких дестинација које нуде и несваки-

дашње садржаје, а који су првенствено примамљиви љубитељима природе и камперима из
иностранства.
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Прибој и Бијело Поље кроз прекограничну сарадњу
уклањају дивље депоније чистећи реку Лим

У црногорској општини Бијело Поље, 12. марта
одржана је презентација пројекта "Рехабилитација илегалних депонија на реци Лим и подизање
свести о њиховој штетности". Ради се о заједничком пројекту општина Прибој и Бијело Поље, ЈКП
"Услуга" Прибој" и НВО Еуромост из Бијелог Поља,
који се финансира од стране Европске уније у оквиру Програма прекограничне сарадње СрбијаЦрна Гора 2014-2020.

Кроз овај пројекат ће се идентификовати
најкритичнија места на реци Лим, очистити и
затворити илегална одлагалишта смећа, али и
извршити озељењавање загађених површина и
вршити стални надзор од стране службеника комуналне полиције. Укупна вредност овог пројекта је
157.000 евра, од чега је донација Европске Уније
133.000.

Презентацији пројекта присуствовао је и
заменик председника општине Прибој, Саша
Василић. Он је изразио очекивање да ће општине
заједничим снагама допринети побољшању стања
екологије, посебно када је Лим у питању.
”Посебно ми је задовљство што смо данас
овде и што ћемо у будућности решити неке еколошке проблеме. Ми у Србији имамо доста проблема по питању екологије у сливу реке Лим и
дивљих депонија на подручју Пријепоља и Прибоја
и наш је задатак да поред овог пројекта учинимо
све што је у нашој моћи да те велике проблеме решимо. Надамо се да ће река Лим бити чиста као
некада” изјавио је Василић.
Пројекат траје 12 месеци, а уговор је потписан 30. децембра 2018. године и трајаће до 30. децембра 2019.године. Реализација пројекта ће
почети чим временски услови дозволе.

Одржана почетна конференција пројекта "Рехабилитација илегалних депонија на реци Лим” у Прибоју
У понедељак, 25. марта 2019. године у Дому
културе "Пиво Караматијевић", у Прибоју,
одржана је почетна конференција пројекта
"Рехабилитација илегалних депонија на реци Лим
и подизање свести о њиховој штетности ", чију
реализацију кофинансира Европска унија кроз
Програм прекограничне сарадње Србија – Црна
Гора 2014 - 2020, у оквиру финансијског
Инструмента претприступне помоћи (ИПА II).

Уводним обраћањем почетну конференцију
је отворио Лазар Рвовић, председник општине
Прибој који је, овом приликом, осврнувши се на
значај пројеката оваквог типа за општину Прибој,
рекао да је очување реке Лим еколошки изазов не
само за општине Прибој и Бијело Поље, него и за
све три државе кроз које протиче Лим. На овај

пројекат би требало да се угледају и све друге
општине кроз које Лим протиче, и да пројекат буде
покретач за очување реке Лим.
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Адаптиран помоћни објекат куће Јевђевића

У оквиру пројекта "Бели спорт и културноисторијско наслеђе Полимља са краја 19. века у
функцији развоја туризма општина Прибој и Рудо"
завршена је још једна активност предвиђена овим
пројектом.

Наиме, за потребе Завичајног музеја у Прибоју извршена је реконструкција помоћног објекта
куће Јевђевића са намером да се у њему одржавају
уметничке радионице, конзерваторски радови,
изложбе, као и за друге потребе Завичајног музеја.
Радови су окончани и састојали су се од
унутрашњих радова који су обухватили поставку
мермерног пода, ииградњу камина, малтерисање и
кречење унутрашњости, поставке каде за конзервирање, замена комплетне столарије и поставку
унутрашњег степеништа. Од спољних радова извршено је комплетно малтерисање и кречење

спољашњег дела објекта и заштита дрвених греда
као и изградња прилазног степеништа објекту.
Укупна вредност изведених радова је 13.500,00
еура. Пројектом је предвиђено да су у овом објекту
у августу организује радионица за израду сувенира
од гипса и глине на којој ће се изабрати сувенир
општине Прибој.
Укупна вредност пројекта је 215.663.66
евра, од чега по пројекту за активности на
територији општине Прибој, Туристичкој организацији Прибој припада 119.390,76 евра.
Ради се о пројекту који за циљ има промовисање, унапређење белог спорта као и културноисторијског наслеђа Полимља са краја 19. века у
функцији развоја туризма две пограничне општине, на коме је Туристичкој организацији Прибој
партнер Јавна установа "Рудо спорт" Рудо.

Прибој добио пројектно-техничку документацију за
постројење за пречишћавање отпадних вода
Министарство за заштиту животне средине
израдиће пројектно-техничку документацију за
изградњу постројења за пречишћавање вода са
припадајућом инфраструктуром за осам
општина, међу којима је и општина Прибој.

После спроведеног јавног позива на коначној листи поред Прибоја су и општине Бабушница,
Бачка Паланка, Апатин, Бела Паланка, Бољевац,
Пећинци и Лапово, а њима ће израду документације финансирати Министарство за заштиту
животне средине.
Пројектно техничка документација која ће
бити израђена овим општинама може обухвати
студију оправданости, идејно решење, идејни
пројекат, пројекат за грађевинску дозволу и
пројекат за извођење радова.
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Представљени резултати спровођења пројекта "Бели
спорт и културно-историјско наслеђе с краја 19. века"

На конференцији за медије која је одржана 13.маја,
Туристичка организација Прибој, представила је
спроведене активности и постигнуте резултате
у оквиру пројекта прекограничне сарадње СрбијаБиХ 2014-2020, као установа координатор
пројекта "Бели спорт и културно-историјско наслеђе с краја 19. века".
Пројекат "Бели спорт и културно-историјско наслеђе с краја 19. века", који заједно реализују Прибој и Рудо, од великог је значаја за обе
општине, посебно када се говори о промоцији
белог спорта и изградње тениских терена.
"Та сарадња траје већ девет година. Прва
два пројекта су управо реализована и везени су за
рафтинг и за реку Лим. Овај пројекат је мало изашао, ухватили смо се културно историјског наслеђа
са краја деветнаестог века, дошли смо до тениског
терена и мислим да смо направили добру причу",
каже Владан Радовић, директор Туристичке организације Прибој.
"Град Јагат, од кога је настао данашњи Прибој, има три куле. Једна од тих кула се налази на
подручју Месне заједнице Мокронози, селу руђанске општине. Други град, Сјеверин, такође једна од
кула и део одбрамбеног зида се управо налазе на
територији Босне. Дакле, и дан данас, граница је,
управо под самим тим градовима и то једна од будућих туристичких атракција би управо били ти
градови", каже Саво Дерикоњић, директор Музеја
у Прибоју.
Ради се о пројекту који за циљ има промовисање, унапређење белог спорта као и културноисторијског наслеђа Полимља са краја 19. века у
функцији развоја туризма две пограничне општине, на коме је Туристичкој организацији Прибој
партнер Јавна установа "Рудо спорт" Рудо.
Укупна вредност пројекта је 215.663.66
евра, од чега по пројекту за активности на територији општине Прибој, Туристичкој организацији
припада 119.390,76 евра.

Пројектом је предвиђена изградња новог
тениског терена од чврсте подлоге у Мраморју, код
постојећег дечјег игралишта, набавка опреме за Тениски клуб Прибој, а биће одржана и два тениска
кампа за тенисере почетнике. Такође пет професора физичког из Прибоја ће похађати курс за оперативног тренера у тенису а стаза старе пруге биће
претворена у зелену бициклистичку стазу. Предвиђена је и адаптација помоћног објекта Јевђевића
куће и да се тај простор претвори у уметничку радионицу. Током трајања пројекта биће организоване две радионице за израду сувенира, на којима
ће се између осталог изабрати и сувернири за општине Прибој и Рудо. Полимље ће добити и нову
манифестацију, трку старих бицикала, а за време
трајања пројекта биће прикупљена историјска
грађа из овог периода, која ће бити публикована у
каталозима.
Пројекат траје 18 месеци, а исти је иначе
трећи пројекат који Туристичка организација Прибој реализује у оквиру Програма прекограничне сарадње, и у томе је тренутно најуспешнија јавна
установа у држави
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Општина Прибој потписник Меморандума о
разумевању у области доброг управљања

Представници и представнице 96 локалних
самоуправа потписале су у среду, 29. маја 2019.
године, са програмом Swiss PRO, који подржава
Влада Швајцарске, Меморандум о разумевању у
области доброг управљања постављајући тако
основе за изградњу капацитета и ресурса и
почетак дугорочног процеса утемељивања
принципа доброг управљања у рад и
функционисање локалних администрација који ће
за резултат имати побољшан квалитет
пружања услуга за грађане.

Меморандум
о
разумевању
у
области доброг управљања је потписао
председник
општине
Прибој
Лазар
Рвовић
са
Канцеларијом
Уједињених

нација за пројектне услуге у оквиру Програма Swiss
PRO.
Министар државне управе и локалне
самоуправе Бранко Ружић је овим поводом
истакао да је за локалне самоуправе веома
важно потписивање овог меморандума јер ће тако
обезбедити бољи квалитет пружања услуга за
грађане.

Ружић је навео да је подршка Владе
Швајцарске, и кроз претходне програме као и кроз
актуелни програм Swiss PRO, у складу са
оријентацијом и настојањима Владе Србије и
Министарства државне управе и локалне
самоуправе, да јавну управу учини модерним
сервисом за грађане и привреду.

Порез на имовину и други јавни приходи на клик

Информације о порезу на имовину и другим
изворним јавним приходима од 1. јануара су
доступни "на клик" грађанима, привреди и држави
преко Јединственог информационог система
локалне пореске администрације. Грађанима и
привреди је омогућено електронско подношење
пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину
и увид у целокупну имовину коју имају широм
Србије, и то једним кликом.
"Практично је локална пореска администрација повезана са државним Дата центром и
направљен је информациони систем који
грађанима и привреди омогућује да преко једног
портала виде све своје пореске обавезе и поднесу
пореску пријаву која је везана за имовину", рекао
је Танјугу директор Канцеларије за ИТ и еУправу
Михаило Јовановић.
Како је навео, то је фантастичан резултат
еУправе и у рекордно кратком року успело се у

томе да се централизују различите базе података
145 локалних самоуправа.
Већ више од деценије јединице локалне самоуправе брину о порезу на имовину и другим изворним јавним приходима, у оквиру локалних
пореских администрација.
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Унапређење енергетске ефикасности у јавним
зградама у Ужицу, Прибоју и Бајиној Башти

Представници града Ужица, општина Бајина
Башта и Прибој и Немачке организације за међународну сарадњу ГИЗ потписли су 28. марта у Ужицу
Меморандум о разумевању са пројектом „Енергетска ефикасност у јавним зградама“ у циљу заједничког деловања на пољу унапређења енергетске
ефикасности, размене информација и знања.
У фокусу пројекта јесу унапређење регулаторног оквира у области енергетске ефикасности,
развијање алата за анализу улагања у обнову
школа, обуке домара и запослених у школама и
вртићима, као и јачање капацитета јединица локалне самоуправе у области енергетске ефикасности у зградарству.
Заменик председника општине Прибој
Саша Василић навео је да је сарадња са ГИЗ-ом почела још пре пет година на пројекту „Развоја
тржишта биомасе у Србији“, а да је та општина
потписала повељу о смањењу емисије ЦО2 за 40
одсто до 2030. године.

„Још 2016. године у четири јавна објекта
омогућили смо да се уместо угља користи пелет, а
упоредо спроводимо и мере енергетске ефиксности у јавним зградама. Обновили смо дечији вртић
и основну школу. Ове године ћемо санирати и
зграду општинске управе. Спајамо мере и на оба
сектора нам је партнер ГИЗ, а очекујем добре резултате и у оквиру овог пројекта“, рекао је Василић.
Округли сто на коме је потписан Меморандум и разговарано о темема унапређења енергетске ефикасности у јавном зградама организовали
су Стална конференција градова и општина и
Архитектонски факултет Универзитета у Београду,
у сарадњи и уз подршку пројекта „Енергетска
ефикасност у јавним зградама“ који спроводи ГИЗ
у блиској сарадњи са Министарством рударства и
енергетике. Подршку у реализацији овог догађаја
пружио је и БиоЕн пројекат, који спроводи
Регионална развојна агенција Златибор и која се
већ годинама бави овом тематиком.

Обележен Светски дан енергетске ефикасности

Министарство рударства и енергетике спроводи
активности подизања свести и промовисања
енергетске ефикасности код грађана поводом
обележавања Светског дана енергетске ефикасности 5. марта. Партнер Министарству у овим
активностима је општина Прибој, која је преузела
на себе спровођење активности у шест основних
школа на територији општине.
Поводом Светског дана енергетске ефикасности, школе су добиле промотивни материјал у
виду постера и друштвених игрица, док су деци
дељене промотивне мајице. Енергетски менаџер
општине Прибој, Марко Јањушевић, у три основне
школе је одржао предавање за ученике о начинима
уштеде електричне енергије, а у осталим школама
су предметни наставници одржали час посвећен
енергетској ефикасности. Циљ ових активности је

подизање нивоа свести о енергетској ефикасности
и што штедљивијој употреби електричне енергије.
Светски дан енергетске ефикасности
Министарство рударства и енергетике обележава
са општинама које су укључене у пројекат
промовисања енергетске ефикасности, међу
којима је и општина Прибој.
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Одржана едукација на тему ЕЕ за запослене у школама

У Хотелу Лим у Прибоју, као и у више од 10 градова
у Србији, 16. априла 2019. године, одржана је
едукација за запослене у школама на тему
енергетске ефикасности. Обуку је организовала
Привредна комора Србије уз подршку ресорних
министарстава, СКГО, локалних самоуправа и
ГИЗ.а, у оквиру пројекта „Енерегетска ефикасност
у зградарству“.
Повод едукација је чињеница да у више од
16.000 јавних зграда у Србији, међу којима су
школе и обданишта, постоје велики потенцијали за
уштеду енергије, и то не само кроз реконструкцију
засновану на принципима енергетске ефикасности, већ и примену знања. Циљ едукације је да
допринесе промени свести, понашања и односа
према ефикасном коришћењу енергије.
Идеја едукације је да директори брже и
лакше омогуће у будућности да нове идеје и инова-

тивни приступи буду примењени у школи којом руководе. Са друге стране, наставници и стручни сарадници, у прилици су да, по повратку са обуке,
омогуће ширење знања и развијање енерегетски
ефикасних навика код запослених у колективу.
Пројекат „Енергетска ефикасност у јавним
зградама“, који спроводи ГИЗ, има за циљ повећање
енергетске ефикасности у јавним зградама са фокусом на 6500 школа и вртића. У оквиру овог
пројекта, између осталог, израђене су Национална
типологија школа и Национална типологија
вртића, креиран је и приручник за наставнике
“Играј за енергију” и истоимена друштвена игра
намењена ученицима виших разреда основних
школа, који ће им послужити да се детаљније упознају са предностима примене принципа енергетске
ефикасности и обновљивих извора енергије.

Играј за енергију у ОШ „Десанка Максимовић“

У оквиру пројекта српско-немачке развојне
сарадње Енергетска ефикасност у јавним објектима, коју спроводи ГИЗ у сарадњи са
Министарством рударства и енергетике, а који у
Прибоју реализује енергетски менаџер општине
Марко Јањушевић у сарадњи са експертском организацијом Build Energy
Team из Београда, у ОШ „Десанка
Максимовић“ одржана је радионица о
подизању свести о значају енергетске
ефикасности.
Радионица је одржана 19.
марта 2019. год., а у радионици су учествовале три основне школе са
територије општине Прибој: ОШ
"Десанка Максимовић" - школа домаћин, ОШ "Вук Kараџић" и ОШ "Бранко
Радичевић".
Експерти су са ученицима
разговарали о појму и врстама енергије, о појму енергетске ефикасно-

сти, које су предности рационалне употребе енергије, обновљивим изворима енергије и заштити
животне средине. 36 ученика из три школе, подељених у 6 тимова, надметали су се у усвојеном
знању кроз друштвену игру "Играј за енергију".

28

Одржане 41. Лимске вечери дечје поезије

Под покровитељством Општине Прибој а у организацији Дома културе "Пиво Караматијевић", 22.
и 23. марта одржане су 41. по реду Лимске вечери
дечје поезије. Ове године на Конкурс је пристигло
386 радова ученика од V до VIII разреда из 30
градова Србије и Црне Горе. Победник 41. Лимских
вечери поезије је Урош Тирнарић, ученик 8. разреда
ОШ" Ратко Митровић" из Новог Београда,
са песмом "Негде где нисам био".

Жири у саставу Тоде Николетић, Наташа
Ивановић и Јадранка Ђерковић одабрао је пет
финалиста који су наступили на финалној вечери
манифестације 22. марта у великој сали Дома
културе. Најведрија песма је „Једном давно“ Давида
Миленковића, ученика 8. разреда ОШ "Рада
Миљковић" из Јагодине а најмаштовитија песма је
песма „Доброта“, Анастасије Рогановић, ученице
6. разреда из Никшића.
Трећу награду добила је Лаура Билафер,
ученица 6. разреда из ОШ "Народни херој Саво
Илић" из Котора, за песму "Шта сам ја твоје бако",
док је друга награда припала Василиси Илинчић,
ученици 9.разреда ОШ "Вук Караџић" из Подгорице, за песму "Опрости мајко". Прву награду ове
године освојио је ученик 8. разреда, Урош Тирнанић, са песмом "Негде где нисам био".
Награде су обезбедили Завод за уџбенике и
наставна средства из Подгорице, Просветни
преглед из Београда, ОШ "Вук Караџић" из Прибоја,
"Змајеве дечје игре из Новог Сада", као и Дом
културе "Пиво Караматијевић" као организатор.
Десет равноправних похвала добили су:
Катарина Каназир, ОШ "Раде Кончар" Земун; Сара
Миљковић, ОШ" 8. септембар" Пирот; Андрија Рогановић, ОШ" Олга Головић" Никшић; Андреа Вукчевић, ОШ" Вук Караџић" Подгорица; Јелена
Бојовић, ОШ" Хајро Шахмановић" Плав; Бенјамин
Махмутовић, ОШ " Душан Кораћ" Бијело Поље;

Марко Кубуровић, ОШ" Бајо Јојић" Андрејевица; Душица Потпара, ОШ" Салко Аљковић" Пљевља;
Владо Лалатовић, ОШ" Олга Головић" Никшић и
Теодора Илић , ОШ" П.П.Његош" Владичин Хан.

У традиционалном сегменту манифестације "Гост песник" наступили су дечји песници
Мирослав Кокошар и Тоде Николетић. Водитељ
програма био је традиционално Мики Дамјановић,
глумац Београдског драмског позоришта.
Другог дана манифестације 23. марта,
финалисти и гости имали су књижевни сусрет у
ОШ „Вук Караџић“ у Прибоју.
Покровитељи овог програма су Министарство културе и информисања и Општина
Прибој.
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Одржана 28. Међурепубличка смотра дечјег
драмског стваралаштва

У периоду од 11. до 13. јуна у Прибоју је одржана 28.
по реду Међурепубличка смотра дечјег драмског
стваралаштва. Све представе је пратио селектор
Смотре, Драган Јовичић Јовић, који је донео одлуке
о наградама.

Наградa за сценски говор припала је
ансамблу представе "Принцеза фина са Лима" из
Прибоја; награда за најбољу женску епизодну улогу
Јасмини Шаптовић из Ариља, за најбољу мушку
Андреју Савићу из Прибоја; за најбољу женску
улогу Нерми Бегановић из Прибоја, док је награда
за најбољу мушку улогу припала Филипу Докмановићу из Прибоја. Награђена је и најбоља музика, те
је награда припала Новаку Ашковићу из
Пријепоља, најбољи костим Вери Лојаници и
Ивани Булатовић из Пријепоља, за најбољу сценографију Љиљани Димитријевић из Ариља, док је

награда за најбољу режију припала Ибрахиму Ћати
Хасанагићу.
Треће место припало је представи "Тарзан"
у режији Аммара Мешића из Пријепоља, друго
место представи "Смешна бајка" у режији Петра
Марјановића из Ариља и прво место и награда за
најбољу представу - "Принцеза фина са Лима", по
Тоду Николетићу у режији и адаптацији Ибрахима
Ћата Хасанагића, а у извођењу Мале позоришне
радионице Дома културе из Прибоја.
Поред селектора све представе на Смотри
пратио је и Жири Канцеларије за младе Прибоја
који је после сваке одгледане представе доделио
награде за најбољу женску и мушку улогу у представи.
Покровитељи овог програма су Министарство културе и информисања и Општина
Прибој.

Одржана 49. Општинска смотра рецитатора

У Прибоју је 24. марта у организацији Дома културе "Пиво Караматијевић" одржана 49. Општинска смотра рецитатора. Ове године за Смотру се
пријавило 37 рецитатора, од којих је селектор
Смотре, Милорад Дамјановић, одабрао оне који ће
свој град представљати на предстојећој Окружној
смотри у Косјерићу и то у три узраста.
На Окружну смотру су се пласирали:

Млађи узраст:
1) АНДРЕЈ САВИЋ, Још нам само Aлибаба фали, Поп
Ђурђев (Душица Ћировић, учитељ.) ОШ "Бранко
Радичевић";
2) ЈУЛИЈА ДРОБЊАКОВИЋ, Нова песма, Данијела
Квас (Данијела Станковић, учитељ.) ОШ "Бранко
Радичевић";

Средњи узраст:
1) АМИНА РУСТЕМОВИЋ, Пубертетска клешт, Елизабета Георгијева (Бранка Потпарић, професор),
ОШ "Десанка Максимовић";
2) ТАМАРА МАРЈАНОВИЋ, Шапутање, Елизабета Георгијева,( Бранка Потпарић, професор) ОШ "Десанка Максимовић";
Старији узраст:
1) ХРИСТИНА РВОВИЋ, Едуарде, траве ће те волети,
Јелена Стојковић (Јасна Пешут, професор), Машинско-електротехничка школа;
2) ЕВА ВИДАКОВИЋ, Сребрна прашина, Милена
Марковић (Мица Ракић, проф.), Гимназија.
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Завршена информатичка обука жена
у прибојским селима

Пројекат "Мој прозор у свет", са којим је удружење
жена "Сачувајмо село" из Прибоја, конкурисало и
добило средства код Министарства трговине,
туризма и телекомуникација у износу од милион
динара, успешно је приведен крају. Поводом
успешног завршетка истог, у понедељак 10. јуна у
хотелу "Лим" у Прибоју одржана је и завршна
конференција, којој је присуствовала државна
секретарка Татјана Матић из Министарства
трговине, туризма и телекомуникација, а све
захваљујући томе што је ово био један од два
најбоље оцењена пројекта.

У оквиру пројекта обављена је обука 32
жене из четири сеоске месне заједнице у Прибоју,
купљено је шест лаптопова које су оне користиле,
фото апарат, пројектори и све оно што је било
потребно за презентацију њихових производа.
Обуке су вршене у домаћинствима самих жена,

како оне не би морале да долазе у град и тако
губиле на времену. Успешно су завршиле основну
ИТ обуку и упознале се са основним официјалним
пакетом, раду на рачунару путем интернета, на
свим апликацијама и презентацијама на Power
pointu, које су на конференцији и представиле.
Државна секретарка Татјана Матић, истакла
је да је мотив Министарства био да се помогну
жене пољопривреднице и добре невладине организације.
Заменик председника општине Прибој
Саша Василић захвалио се државној секретарки и
ресорном министарству на помоћи овом удружењу
жена, рекавши такође да се свих година труде да
кроз буџетска средства помогну, и да ће тако и наставити јер су сви пројекти Удружења жена „Сачувајмо село” изванредни и да дају добре резултате.

Прибој и Рудо добили лиценциране тренере

У оквиру програма прекограничне сарадње између
Србије и Босне и Херцеговине успешно се реализује
пројекат „Бели спорт и културно-историјско
наслеђе са краја 19. века у функцији развоја
туризма општина Рудо и Прибој”.
Реч је о развоју и афирмацији тениса у ове
две пограничне општине. Суштина идеје за овај
пројекат базирана је на чињеници о Аустроугарском наслеђу, захваљујући којем је први
тениски меч на овим просторима одигран, управо
на граници ове две општине.
Као један од резултата овог пројекта је успешно завршена обука тениских тренера у организацији Туристичке организације Прибој, у сарадњи
са Тениским савезом Републике Србије, на подручију Златибора.
Крајем маја одржана је седмодневна обука
за пет тениских тренера из Прибоја и Рудог, под

стручним надзором тренера репрезентативних селекција, Милоша Дедића. Полагање за лиценцу Д
Тениског савеза Србије за рад са децом од 6 до 12
година, обављено је пред комисијом на челу са
Дејаном Вукојичићем, координатором Тениског савеза Србије за дечји тенис. Ови тренери ће представљати окосницу развоја тениса у ове две
општине.

Унапређење Лимског биатлона

Председник општине Прибој Лазар Рвовић, потписао је у
Министарству државне управе и локалне самоуправе, уговор о
реализацији пројекта, који ће финансирати министарство а који
ће за циљ имати унапређење и оживљавање садржаја Лимског
биатлона, као једне од препознатљивих туристичких
манифестација у Прибоју.
Пројекат који ће финансирати Министарство државне
управе и локалне самоуправе вредности је 2.900.000 динара, а са
истим ће се вратити некадашњи сјај манифестацији која је
окупљала хиљаде учесника и посетилаца из региона. Уз манифестацију Лимски биатлон, нови садржај и дух добиће и сада већ
традиционални Лим фест.

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

За средства из Фонда за локал Министарства локалне
самоуправе, било је пријављено више од 200 пројеката, чија је
укупна вредност преко две милијарде динара. Са свечаности
поводом потписивања уговора, поручено је да се и следеће године
очекују знатно већа средства за локал, са којима ће се унапредити
живот локалних заједница.

Председник Скупштине општине Прибој
Борис Мрдовић
predsednik.so@priboj.rs
033/2445-648

У сарадњи са Канцеларијом за информационе технологије и
електронску управу Републике Србије општина Прибој увела је и
пустила у рад ПОС терминал на шалтеру општинског
Услужног центра.
Постојање овог терминала олакшава грађанима обављање
свих административних послова које подразумевају плаћање
одређених административних такси, како републичких тако и
општинских, плаћање пореза. Захваљујући пуштању у рад овог
терминала при Услужном центру општине Прибој, приликом
издавања Извода из матичних књига или Уверења о држављанству,
као и приликом покретања неких административних поступака,
грађани више неће морати уплату да врше попуњавањем уплатница
и плаћањем на шалтерима поште или банака, већ ће то моћи да
ураде једноставним провлачењем платне картице (DINACARD,VISA
и МASTERCARD) на шалтеру Писарнице.
На овај начин општина Прибој жели да свим корисницима
услуга Услужног центра обезбеде брзу и ефикасну реализацију административних процедура, тежећи увођењу што ефикаснијег
једношалтерског система.

Помоћници председника општине:
Мирослав Буквић
Јасмин Хоџић
Драган Љељен

Општина Прибој пустила у рад
ПОС терминал у Услужном центру

Начелник општинске Управе
Ђорђе Дујовић
nacelnikou@priboj.rs
033/2445-442

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

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