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Пва Стратегија је резултат ТИМСКПГ рада шланпвa из ппщтине Прибпј, Регипналнпг центра за 
живптну средину, кпји финансира Министарствп сппљних ппслпва Финске и кпнсултантске фирме 

MAXIMA CONSULTING из Бепграда. 

Стратегија пдрживпг развпја у ппщтини Прибпј за перипд 2012. дп 2017. се реализује у пквиру 
прпјекта “Пбразпваое за пдрживи развпј на Западнпм Балкану“, кпји имплементира Регипнални 
центар за живптну средину (REC), финансираним пд стране Министарствa сппљних ппслпва 
Финске. Регипнални центар за живптну средину (REC) је у пквиру пвпг прпјекта ппкренуп прпграм 
ппдизаоа капацитета ппщтинских/градских управа, кап и пружаоа ппдрщке у ппгледу израде 
стратегија за лпкални пдрживи развпј, али и других стратещких дпкумената или оихпвих 
акципних планпва. У прпјекат је укљушенп 25 ппщтина из слива реке Дрине (из Србије, Бпсне и 
Херцегпвине и Црне Гпре), путем кпјег је REC желеп да пружи практишну структурирану ппдрщку 
партнерским ппщтинама, крпз серију тренинга, технишке ппдрщке и планираоа. Ппред пвпга 
ппсебна кпмппнента прпјекта је била усмерена на пснпвне щкпле у пвим ппщтинама, с циљем 
ппзиципнираоа истих на бази лпкалних услпва и пптреба, какп би се максимизирали лпкални 
пптенцијали ради дпстизаоа пдрживпг развпја.  

У шитавпм прпцесу планираоа примеоиван је партиципативни приступ, у кпјем су лпкални 
актери, а пре свега представници ппщтине Прибпј и других релевантних институција, узели 
активнп ушещће, дајући драгпцене смернице за пвај стратещки дпкумент. 

А. Ппштина Прибпј  
1. Лазар Рвпвић, председник ппщтине Прибпј 
2. Мирпслав Буквић, ппмпћник председника ппщтине Прибпј 

Кпмисија за израду нацрта Стратегије 
1. Бприс Мрдпвић, вищи сарадник за ппслпве Скупщтине и радних тела и кппрдинатпр 

Кпмисије за израду Стратегије пдрживпг развпја ппщтине Прибпј  
2. Елвис Мујпвић, рукпвпдилац пдељеоа за урбанизам, грађевинарствп импвинскп-  

правне, кпмуналнп-стамбене ппслпве 

 
 
3. Јелена Пријпвић, представник Канцеларије за ЛЕР Прибпј 
4. Радпсав Цвијпвић, кппрдинатпр службе лпкалне ппреске администрације 
5. Милпмир Филиппвић, струшни сарадник за сппрт,друщтвене делатнпсти и развпј 

прпјеката 

Б. Регипнални центар за живптну средину (REC) 
1. Др Радпје Лаущевић, директпр прпјекта 
2. Срђан Сущић, меначер прпјекта 
3. Саща Сплујић, шланица прпјектнпг тима 
4. Зприца Кпраћ, шланица прпјектнпг тима 
5. Ивана Тпмащевић, шланица прпјектнпг тима 
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6. Анреа Беванда-Хрвп, шланица прпјектнпг тима 
7. Мира Васиљевић, шланица прпјектнпг тима 

Ц. МАКСИМА КПНСАЛТИНГ (MAXIMA CONSULTING), Бепград 
1. Снежана Селакпвић 
2. Јасмина Крунић 
3. Др Ана Јплпвић 
4. Др Рпберт Мплнар 

Д. Партнери 

 
Тим за екпнпмски развпј  
1. Радпсав Цвијпвић          -   кппрдинатпр тима, Ппщтинска управа 
2. Јелена Пријпвић    -   шлан, Канцеларија за ЛЕР Прибпј 
3. Хајрп Бећирпвић            -   шлан, ппмпћник председника ппщтине Прибпј 
4. Драгп Дрпбоакпвић     -   шлан, ппмпћник председника ппщтине Прибпј 
5. Рада Милинкпвић         -   шлан, Ппщтинска управа 
6. Винкп Јаоущевић -   шлан,  приватни предузетник ,,„Јаоущевић-превпз“  
7. Бпрка Пузпвић  -   шлан, директпр ТП Прибпј 
8. Будимир Дамијанпвић -   шлан, нпвинар ТВ Прибпј 
9. Милан Бабић  -   шлан, „ФАП“ Прибпј 
10. Славица Церпвић -   шлан,  НВП „Женска иницијатива Прибпј“ 
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11. Крстп Јаоущевић -   шлан, „ФАП“ Прибпј 
12. Александар Мандић -   шлан, заменик председника СП Прибпј 
13. Славища Јаоущевић -   шлан, „Пплиестер“ д.п.п., пдбпрник СП Прибпј 
14. Дејан Јеремић  -   шлан, Канацеларија за младе ппщтине Прибпј 
15. Мирпслав Аврампвић -   шлан, приватни предузетник  
16. Сенад Мулапсманпвић-   шлан, НСЗ филијала Пријеппље исппстава у Прибпју 
17. Јпвица Пејпвић -   шлан, „ФАП“ Прибпј, пдбпрник СП Прибпј 
18. Шевкп Пплимац -   шлан,  „Пплиестер“ д.п.п., пдбпрник СП Прибпј 
19. Милан Ђурпвић -   шлан, Удружеое предузетника Прибпј  
20. Радпје Радпвић -   шлан, приватни предузетник, пдбпрник СП Прибпј 

Тим за друштвени развпј 
1. Бприс Мрдпвић         -   кппрдинатпр тима, Ппщтинска управа Прибпј 
2. Милпмир Филиппвић   -   шлан,  Ппщтинска управа Прибпј 
3. Мирпслав Буквић          -   шлан, ппмпћник председника ппщтине Прибпј 
4. Предраг Терзић             -   шлан, директпр Дпма здравља Прибпј 
5. Кристина Папан          -   шлан, Ппщтинска управа Прибпј 
6. Верица Радпвић -   шлан, секретар Црвенпг крста Прибпј 
7. Миленкп Тпманпвић -   шлан, директпр Мащинскп-електрптехишке щкпле  
8. Нада Стпјић  -   шлан, директпр ПШ“Никпла Тесла“ П.Баоа 
9. Славпмир Танасијевић -   шлан, директпр ПШ“Десанка Максимпвић“ 
10. Зпран Пплић  -   шлан, директпр Центра за спцијални рад 
11. Вида Милинкпвић -   шлан, директпр дешјег вртића „Невен“ 
12. Светлана Папић -   шлан, НВП „Женска иницијатива Прибпј“ 
13. Братислав Кпјадинпвић-   шлан,  републишки инспектпр ,пдбпрник СП Прибпј 
14. Савп Дерикпоић -   шлан,  директпр Завишајнпг музеја 
15. Ибрахим Хасанагић -   шлан,  Дпм културе „Пивп Караматијевић“ 
16. Сејда Ћелахметпвић -   шлан, Дешји вртић „Невен“, пдбпрник СП Прибпј 
17. Адел Слатина  -   шлан, Дпм здравља Прибпј ,пдбпрник СП Прибпј 
18. Љиљана Прпрпк -   шлан, ПШ“Десанка Максимпвић“, педагпг 
19. Дана Гудурић  -   шлан, нпвинар Радип Лим 
20. Бранислав Јешменица-   шлан, ПШ “Бранкп Радишевић“ 

 

Тим за екплпгију и инфраструктуру  
1. Елвис Мујпвић          -   кппрдинатпр тима, Ппщтинска управа 
2. Никпла Јпксимпвић    -   шлан, шлан Ппщтинскпг већа  
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3. Дущан Радпвић -   шлан, шлан Ппщтинскпг већа, приватни предузетник 
4. Аница Србљанпвић       -   шлан, директпр Дирекције за изградоу града 
5. Славкп Маркпвић          -   шлан, директпр ЈКП “Услуга“ 
6. Споа Ћиркпвић          -   шлан, РГЗ -катастар 
7. Драган Церпвић -   шлан, управник -Ппщта 
8. Екрем Хпчић  -   шлан, Ппщтинска управа 
9. Рада Танаскпвић -   шлан, архитекта, пдбпрник СП Прибпј 
10. Славпјка Јпвићић -   шлан, Ппщтинска управа, екплпщки инспектпр  
11. Владимир Шущоевић-   шлан, Дирекција за изградоу града 
12. Зпран Нпвакпвић -   шлан, Ппщтинска управа 
13. Јасна Диздаревић -   шлан, НВП „Екплпщки ппкрет -ЛИМ“ 
14. Нихад Стрпјил -   шлан, ЈКП “Услуга“ 
15. Љубпмир Милићевић-   шлан, ЈКП “Услуга“ 
16. Снежана Нијемшевић -   шлан, Дпм здравља, пдбпрник СП Прибпј 
17. Драган Пјевшевић -   шлан, РХЦ Баоа, пдбпрник СП Прибпј 
18. Мирела Сплакпвић -   шлан, ПШ “Први мај“Саставци 
19. Гпран Тпкпвић -   шлан, „Србијащуме“ 
20. Слпбпдан Дерикпоић-   шлан,  УНППС-ПРПГРЕС  

 
 

 
 



 5 

Преамбула  

Ппщтина Прибпј предузима знашајне кпраке у планираоу сппственпг пдрживпг развпја у складу 
са ппстпјећим закпнским пквирима и савременим еврппским и светским тпкпвима. Данас је 
сущтински елемент у билп кпјпј земљи јашаое лпкалних капацитета и развијаое свести у циљу 
лпкалнпг пдрживпг развпја. 

Ппщтина Прибпј се ппределила да у прпцесу планираоа лпкалнпг пдрживпг развпја уважи 
дпкумента какп са наципналнпг нивпа, такп и наднаципналнпг нивпа. Стратегија пдрживпг 
развпја ппщтине Прибпј уважава циљеве Стратегије пдрживпг развпја ЕУ, Лисабпнске стратегије 
и Нпве Лисабпнске стратегије, кап и Миленијумске циљеве дпнете пд стране ЕУ. 

Мнпге земље су свпје наципналне стратегије пдрживпг развпја већ ускладиле са ппменутим 
наднаципналним стратегијама и циљевима. За Републику Србију наципнални стратещки 
дпкумент у пвпј пбласти је Стратегија пдрживпг развпја Србије,1 кпја дефинище пдрживи развпј 
кап циљнп пријентисан, дугпрпшан, непрекидан, свепбухватан и синергетски прпцес кпји утише на 
све аспекте живпта (екпнпмски, спцијални, екплпщки и институципнални) на свим нивпима. У 
стратегији се пптенцира израда мпдела кпји на квалитетан нашин задпвпљава друщтвенп-
екпнпмске пптребе и интересе грађана, а истпвременп уклаоа или знатнп смаоује утицаје кпји 
прете или щтете здравпј живптнпј средини и прирпдним ресурсима. 

Ппщтина Прибпј је 2007.гпдине усвпјила Стратегију пдрживпг развпја ппщтине Прибпј 2007-
2012.гпдине. Тренутнп се реализују стратегије: Стратегија и Лпкални план акције за младе у 
Прибпју 2010-2013.гпдине и Стратегија за унапређеое рпдне равнпправнпсти у Прибпју за 
перипд 2011. дп краја 2016.гпдине. 

Претхпднп наведени дпкументи представљају пснпв за израду Стратегије пдрживпг развпја 
ппщтине Прибпј за перипд 2012. дп 2017. гпдине (у наставку: Стратегија).  

Изради пве Стратегије приступилп се систематски и у партнерству са Регипналним центрпм за 
живптну средину и другим лпкалним актерима.  2009. гпдине пптписан је Угпвпр п разумеваоу 
између ппщтине Прибпј и REC-a шиме се и званишнп кренулп у реализацију пвпг дела прпјекта у 
кпјем је предвиђена израда Стратегије пдрживпг развпја. 

Да би се стекли и други неппхпдни предуслпви за израду Стратегије, председник ппщтине Прибпј 
је 14.9.2011.гпдине дпнеп Рещеое п приступаоу изради Стратегије пдрживпг развпја ппщтине 
Прибпј 2012-2017., кап и Рещеое п пбразпваоу Кпмисије за израду нацрта Стратегије пдрживпг 
развпја ппщтине Прибпј.    

На седници пд 27.02. 2012.Скупщтина ппщтине Прибпј усвпјила је Стратегију, шиме је пна ппстала 
и оен званишни дпкумент. 

Прпјектни тим 

                                                 

 

 
1
 www.odrzivi-razvoj.gov.rs  

http://www.odrzivi-razvoj.gov.rs/
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Порука председника општине 
 

 

Ппщтпвани суграђани, 

Пптреба сваке заједнице, па и ппщтине Прибпј, јесте да 
свпј развпј усклади са пптребама људи и прирпде, али и 
да впди рашуна да не крадемп будућнпст нпвим 
генерацијама. 

Данас је тещкп верпвати и сппственпм пптимизму, али 
мени пптимизам да ће се пва стратегија пстварити лежи 
у нашину и у принципима на кпјима је стварана. Мнпгп 
ангажпваних ппјединаца, институција и изражен виспк 
степен јединства у утврђиваоу свих припритета развпја 
ппщтине Прибпј представљају гаранцију да пвај знашајни 
плански дпкумент неће пстати самп јпщ једнп мртвп 
слпвп на папиру. 

Сматрам да смп избегли замку у кпју шестп људи упадају, 
а тп је да щтп је шпвеку гпре, тп су му снпви већи. Пвп је 

један пд дпкумената кпји нас враћа у реалнпст и на пснпвни смисап планираоа. Ми планирамп 
будућнпст, а не кап щтп неки „визипнари“ увек планирају прпщлпст. Истп кап щтп нема пута кпји 
впди нипткуда,не мпже бити ни развпја ппщтине Прибпј без дпбрпг планираоа. 

REC је ппмпгап израду пве стратегије а ми смп сви заједнишки ппмпгли да избегнемп да тп буде 
јпщ једна у низу сппнзприсаних будалащтина. Пвп није списак жеља већ пснпв за пдрживи развпј 
и ппстанак Прибпја у кпјем ћемп се бавити ствараоем а не прерасппделпм. 

Ја изражавам дубпкп увереое да ћемп заједнп пстварити свпј циљ и ппщтину Прибпј ушинити 
успещнпм, лепщпм и бпљпм. Тп мпжемп урадити акп Ппщтину и оен развпј буду впдили људи а 
не странке, управп пнакп какп је и стварана пва стратегија. Не мпжемп правити прпмене а да све 
пстане истп. 

 

 

 
У Прибпју 
Датум: 07.фебруар 2012.гпдине  
 

Лазар Рвпвић  
Председник ппщтине Прибпј 
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        5.1.5 Термпминерални извпри ...  

        5.1.6 Защтита живптне средине и управљаое птпадпм ...  

        5.1.7 Пбнпвљиви извпри енергије ...  

         5.2 SWOT анализa –ЖИВПТНА СРЕДИНА ...  

6. ДЕФИНИСАОЕ СТРАТЕГИЈЕ  ...  

 6.1 Изјава п визији пдрживпг развпја ...  

6.2 Дефинисаое припритета, стратещких циљева и прпграма ...  
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7. АКЦИПНИ ПЛАН  ...  

7.1 Припритетни прпјекти ...  

8. МПНИТПРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА  ...  

 

АНЕКСИ  

 Преглед важећих стратещких дпкумената  

 Рещеое п изради Стратегије пдрживпг развпја 

 Индикатпри  
 

...  

 

1. Општи подаци о општини 

1.1 Административни и географски положај 

Према Прпстпрнпм плану Републике Србије, ппдрушје ппщтине Прибпј припада прпстпрнпј 
целини југпзападне Србије кап целини изузетних прирпдних пдлика, изразитп бпгатпг 
бипдиверзитета (енергија бипмасе и гептермална енергија), али недпвпљнп и неадекватнп 
искприщћених. У функципналнпм и управљашкпм ппгледу издваја се решни систем - Дрина са 
Лимпм и Увцем са кљушним вищенаменским ппстпјећим акумулацијама и пбјектима. 

Ппщтина Прибпј се налази између 43˚33'59" северне гепграфске щирине и 19˚32'07" истпшне 
гепграфске дужине, на трпмеђи Србије, Црне Гпре, Бпсне и Херцегпвине (пднпснп Републике 
Српске). Захвата ппврщину пд 552 km2 кпја административнп припада Златибпрскпм пкругу.   

Прибпј је смещтен у левкастпм прпщиреоу Лимске кптлине кпју пкружују планине Ппбједник и 
Црни Врх. Град се наслаоа на пбале Лима са пбе стране у дужини пд пкп 5 km. За ппщтину Прибпј 
је специфишнп да у свпјпј теритприји има енклаву, ппврщине пд пкп 4 km², кпја припада суседнпј 
држави Бпсни и Херцегпвини - Републици Српскпј, и кпја треба да буде рещена приликпм 
државнпг разгранишеоа и утврђиваоа међудржавних граница.  

 

 
Слика 1.1 – Мапа ппщтине Прибпј 

 
Слика 1.2 – Прибпј из ваздуха 
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Прибпј је пд центра Златибпрскпг пкруга, Ужица, удаљен пкп 70 km. 

Удаљенпст Прибпја пд знашајнијих центара: 

 Бепград  - 280 km,  

 Ппдгприца   - 200 km,  

 Сарајевп  - 160 km. 

У административнпм ппгледу Прибпј је ппщтински центар са 14 месних заједница, 33  несеља и 
24 катастарске ппщтине. 
Према пппису из 2002. гпдине у Прибпју је живелп 30.377, али има негативан тренд пп питаоу 
брпја станпвника. Према првим пбјављеним резултатима ппписа станпвнищта у 2011. гпдини. у 
ппщтини Прибпј има 27.127 станпвника.   

Ппщтина Прибпј има изразитп планински карактер – најнижа надмпрска висина је 385 m, дпк је 
највища 1.500 m,  и припада старпвлащкпм делу Србије. 

У рељефу се издвајају три пснпвна пблика:  

1. Решне дплине Лима и Увца (400 – 500 m надмпрске висине)  

2. Висправни (900 - 1.400 m надмпрске висине)  

3. Планине дп 1.500 m надмпрске висине су: Златибпр (1.496 m), Градина (1.347 m), 
Ппбједник (1.423 m), Јавпрје (1.414 m), Биш планина (1.386 m), Пжаљ (1.242 m) 

Дплина Лима се пружа правцем југ-север и пна шини главну карактеристику рељефа. Кптлина је 
густп насељена и у опј живи пкп 70% станпвнищтва Ппщтине. 

Теритприју ппщтине Прибпј карактерищу три пснпвна типа климе и тп:  

• Жупска 440 – 700 m надмпрске висине  

• Умеренп-кпнтинентална 700 – 1.300 m надмпрске висине  

• Планинска, прекп 1.300 m надмпрске висине  

Средоа летоа температура је 18.9 °C, средоа зимска температура је 6 °C, средоа гпдищоа 
кплишина падавина је 752 mm, брпј суншаних дана - 60, брпј пблашних дана – 145. Пвакп изразит 
климатски диверзитет је ппследица велике ращшлаоенпсти рељефа и регипналних ветрпва. 
Средоа гпдищоа температура у Прибпју је 9.3 °C, а на висправнима пкп 7.6 °C. Негативне средое 
месешне температуре у дплини Лима су регистрпване самп у јануару – 0.3 °C и фебруару – 0.7 °C. 
Средоа гпдищоа температура за перипд 1963 – 1995. изнпси 6.9 °C. Апсплутна максимална 
температура у истпм перипду је 33.7 °C дпк је апсплутна минимална темпрература изнпсила – 27 
°C.  

 

Слика 1.3 – Планински предели Ппщтине 
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1.2 Кратак историјат општине  

Истприја Прибпја и оегпве пкплине бпгата је дпгађајима пдиграним тпкпм бурне прпщлпсти  
нарпда кпји живе на оегпвим прпстприма. Не зна се ташнп какп је и када Прибпј настап, али се 
сматра да су га ппдигли феудалци, щирећи свпју власт и државу према Бпсни, кап шетвпрпугапни 
зидани град Јагат на падинама планине Бић. Град је у мнпгпбрпјним средоп-векпвним 
путпписима пписиван кап утврђеое и впјнишка защтита, и називан Прибпн, Прибпј, Бищ-ћански 
град итд. П тпме сведпше и данащои пстаци града на врху сампг Бића. 

        
Слика 1.4 – Стари град Бић                                            Слика 1.5 Кућа Бприсављевића 

Сматра се да је Прибпј и пре 1416. гпдине кпја се у истпријским списима ппмиое кап гпдина у 
кпјпј је Прибпј псвпјип Исак-бег. 1448. гпдине ппменут је у Ппвељи краља Фридриха III,  а у 
путппису из 1463. гпдине забележенп је да Приибпј припада нахији Дпбрун, дпк је 1485. гпдине 
пн већ седищте истпимене нахије. Пптпуније ппдатке п Прибпју кап граду дали су Бенедикт 
Курипещић, слпвенашки путпписац кпји је прплазип крпз Прибпј 1530. гпдине, и Евлија Челебија, 
кпји је у Прибпју бправип 1662. гпдине.  

Ппвпљан стратещки пплпжај утицап је на брз привредни развпј Прибпја, али је услпвип велика 
рущеоа и разараоа. Град је рущен у време турских псвајаоа, рущили су га Аустријанци у XVII 
веку, гпреп је 1809. гпдине, а страдап је и у време Балканских ратпва, кап и у пба светска рата. 

Иакп прпщлпст Прибпја није дпвпљнп истражена, зна се да се на пвпм прпстпру пдвијап 
интензиван привредни и културни живпт. Недалекп пд Прибпја, у насељу Јармпвац, налазип се 
праистпријски рудник бакра, један пд ретких јужнп пд река Саве и Дунава. Дпказ за тп су јпщ увек 
ппстпјећа рударска пкна. Писани извпри и предаоа гпвпре да је ту, јпщ у време Римскпг царства, 
а нарпшитп за време Немаоића кппана и тппљена бакарна руда. Рударскп пкнп, са зидпвима 
препуним щалитре, дпказује праистпријскп ппстпјаое. У руднику је прпнађен рударски шекић из 
давне прпщлпсти. 

У селу Крајшинпвићи сашувана је стара црквица кпју је над грпбпм свпје мајке ппдигап Мехмед –
паща Спкплпвић. У пкплини пвпг села су приликпм нпвијих искппаваоа прпнађени предмети 
материјалне културе из хеленскпг и келтскпг дпба. 

Свпј прпцват и бурни привредни развпј Прибпј је дпживеп тек ппсле Другпг светскпг рата. Тада је 
изграђен шитав један нпви град са јакпм индустријпм кпји је тада, мпжда ппсле Ужица, у пкругу 
бип најјаши индустријски центар. Ппдигнутп је вище пснпвних и средоих щкпла, једнп време је 
ппстпјала и вища щкпла, других пбразпвних и здравствених устанпва, угпститељских пбјеката, 
станпва у друщтвенпм и приватнпм сектпру итд. Прибпј је ппстап ппзнат и изван граница земље 
захваљујући аутпбусима и камипнима Фабрике аутпмпбила ФАП, изграђене 1953. гпдине. Без 
пбзира на лпщу ситуацију, у деведесетим гпдинама прпщлпг века изграђени су знашајни пбјекти 
за град кап щтп су сппртска двпрана, нпви мпст и др. На жалпст, перипд транзиције је пставип 
велики утицај на развпј ппщтине Прибпј, такп да су велики индустријски гиганти пппут ФАП-а, 
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кпји је представљап симбпл мпдернпг и развијенпг града на пбали Лима, временпм стали са 
прпизвпдопм, а неки други и пптпунп престали са радпм. 

 

 

1.3 Општи подаци о становништву 

Пп пппису станпвнищтва из 2002. гпдине ппщтина Прибпј је имала 30.377 станпвника. Пд тпг 
брпја 19.564 шинилп је градскп станпвнищтвп (щтп представља пкп 64% станпвнищтва), дпк у 
сепским насељеним местима је билп настаоенп 10.813 станпвника (пкп 36% станпвнищтва), пд 
кпјих је највище кпнцентрисанп у Баои 2.163 и Раши  1.313 станпвника. Сепска насеља  су мала и 
брпје маое пд 700 станпвника, а највећа међу оима  су Милијещ 644, Дпбрилпвићи  490, 
Касидпли 455, Црнузи 445 и Хер Гплеща 430 станпвника.  

Етнишки састав станпвнищтва шине Срби - 22.523, Бпщоаци – 5.567, Муслимани - 1.427 и пстали.  

Табела 1.1 – Старпсна структура станпвнищтва према ппписима 1971-2002.гпдине 

Категприја 1971. 1981. 1991. 2002 

0-4 3.424 3.087 2.624 1.385 

5-9 3.824 2.978 2.747 1.689 

10-14 3.899 3.286 2.878 2.031 

15-19 3.731 3.749 2.788 2.373 

20-24 2.999 3.477 2.999 2.316 

25-29 2.530 3.293 2.993 1.802 

30-34 2.740 2.830 3.030 1.835 

35-39 2.410 2.202 2.994 2.180 

40-44 1.955 2.532 2.558 2.400 

45-49 1.177 2.210 2.047 2.668 

50-54 847 1.832 2.285 2.204 

55-59 682 1.060 2.001 1.801 

60-64 811 776 1.581 1.789 

65-69 553 542 874 1.635 

70-74 405 615 555 1.097 

75 и вище 436 627 802 951 

УКУПНП 32.423 35.096 35.756 30.157 

Извпр: Републички завпд за статистику 

Пратећи старпсну структуру, ппшев пд 1971. гпдине, дпминантне старпсне групације се ппмерају 
пд пмладине ка средоим генерацијама. Такп, пп пппису из 2002. гпдине дпминира средоа 
генерација (40 - 54 гпдине), кпја шини 23,9% пд укупнпг брпја станпвника. Кпнтингент младе 
пппулације у ппщтини Прибпј (пппулација млађих пд 20 гпдина) је препплпвљен тпкпм 
претхпдних деценија. Са ушещћем пд 45,7% уукупнпј пппулацији ппщтине 1971. гпдине, наведени 
кпнтигент је спап на 24,6% укупне пппулације Ппщтине пп пппису 2002. гпдине. Са друге стране, 
удеп станпвнищтва старијег пд 60 гпдина је, у истпм интервалу, знашајнп увећан. Наиме, ушещће 
пве групе станпвника у укупнпј пппулацији Ппщтине се са 6,8% 1971. гпдине пппелп на 18,7%.  

Имајући у виду пва ппређеоа, кап и негативан прирпдни приращтај ппщтине, кпји је 2005. гпдине 
изнпсип -2,5‰, јаснп је да ппщтинуПрибпј карактерище прпблем стареоа пппулације. 

Ппщтина Прибпј пбухвата 33 насеља у кпјима брпј станпвника знашајнп варира: пд 60 станпвника 
у насељу Брезна дп 19.564 кпликп их живи у градскпм насељу Прибпј. Густина насељенпсти на 
нивпу целе Ппщтине изнпси 54,9 станпвника/км2. Прпсешан брпј шланпва дпмаћинства изнпси 
2,97. 
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Срединпм прпщлпг века дпщлп је дп нагле индустријализације ппщтине Прибпј щтп је за 
ппследицу ималп снажнп демпграфскп пражоеое сепских насеља и ппјашану кпнцентрацију 
станпвнищтва у градскпм насељу. Такп да највећи брпј станпвнищтва, 64,15% живи у граду. 

Смаоеое брпја станпвника између ппписа 1991. гпдине и 2002. гпдине ппследица је, између 
псталпг, близине ратних дещаваоа и сирпмащеоа Ппщтине. Тпм приликпм велики брпј 
станпвника пдлази у друга, тада сигурнија ппдрушја, углавнпм у инпстранствп. 

Према ппследоим званишним ппдацима пбјављеним пд стране Републишкпг завпда за статистику 
брпј станпвника у ппщтини Прибпј у 2011. гпдини је 27.127, пднпснп дпщлп је дп нпвпг  смаоеоа 
брпја станпвника у пднпсу на претхпдни пппис и тп за 11%. 

Неппвпљни демпграфски трендпви су резултат стагнације привреде и друщтвенпг развпја у 
ппследоих 15 гпдина. 

 

1.4 Локална самоуправа 

Органи лпкалне сампуправе 

Пргани ппщтине су:  

 скупщтина ппщтине,  

 председник ппщтине,  

 ппщтинскп веће и  

 ппщтинска управа. 

Скупштина ппштине је представнишки прган кпји врщи пснпвне  функције лпкалне власти, 
утврђене Уставпм, закпнпм и Статутпм ппщтине.  Скупщтину шине пдбпрници, кпји се бирају на 
неппсредним избприма, тајним гласаоем. Скупщтину ппщтине шини 41 пдбпрник.                     

Председник ппштине је изврщни прган. Бира се из редпва пдбпрника, на време пд шетири 
гпдине, тајним гласаоем, већинпм гласпва пд укупнпг брпја пдбпрника Скупщтине ппщтине. 

Општинскп веће је прган кпји брпји девет шланпва. Седницпм Ппщтинскпг већа председава 
председник ппщтине. Ппщтинскп веће свпје ппслпве пбавља у складу са важећим закпнским 
прпписима и Статутпм ппщтине Прибпј.   

Општинскпм управпм кап јединственим прганпм рукпвпди нашелник ппщтинске управе. 
Нашелника ппщтинске управе ппставља ппщтинскп веће, на пснпву јавнпг пгласа, на пет гпдина. 
Акт п унутращоем уређеоу и систематизацији ппщтинске управе дпнпси нашелник уз сагласнпст 
ппщтинскпг већа. 
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Схема 1.1 – Прганизаципна схема ппщтинске управе 

У ппщтинскпј управи тренутнп је заппсленп 76 лица. 

Стална радна тела скупштине 
 Пдбпр за привреду, бучет и финансије 
 Пдбпр за прпсвету, културу и инфпрмисаое 
 Пдбпр за урбанизам и кпмуналнп-стамбене пднпсе 
 Пдбпр за ппљппривреду 
 Пдбпр за прпписе 
 Пдбпр за защтиту живптне средине 
 Пдбпр за представке и предлпге 
 Пдбпр за равнпправнпст пплпва 
 Пдбпр за пмладину и сппрт 
 Пдбпр за административнп-мандатна питаоа 

Такпђе Скупщтина је фпрмирала и: 
- Пдбпр за безбеднпст и  
- Савет за заппщљаваое, кап стална радна тела. 

Скупщтина ппщтине Прибпј је у децембру 2010. Гпдине дпнела Пдлуку п пбразпваоу Ппщтинскпг 
щтаба за ванредне ситуације ппщтине Прибпј, кпји је задужен за кппрдинацију и рукпвпђеое 
защтитпм и спасаваоем у ванредним ситуацијама на теритприји ппщтине Прибпј. У јулу 2011. 
гпдине дпбила је и Сертификат за спремнпст за реагпваое у ванредним ситуацијама, пднпснп 
ппвећаое капацитета за управљаое у ванредним ситуацијама, „Certificate of Aппreciation for 
Municiпality of Priboj, increased disaster management capacity“, кпји је финансирап USAID, а кпји 
је преппзнат и признат пд стране УН. 

Начелник Општинске 

управе 

Одељење за урбанизам, 

имовинско-правне, 

стамбено-комуналне 

послове 

Одељење за привреду, 

буџет, финансије и 

друштвене делатности 

Одељење за општу 

управу и заједничке 

послове 

Служба за 

скупштинске послове 
Пореска служба  

Служба рачуноводства 
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Слика 1.5 – Дпдела сертификата за спремнпст за реагпваое у ванредним ситуацијама пд стране 
USAID 

Закпн п лпкалнпј сампуправи предвидеп је ппстпјаое Савета за међунаципналне пднпсе, кпји је 
фпрмиран и функципнище кап сампсталнп раднп телп.  

Скупщтина је псниваш и Фпнда за ппљппривреду, кап и Стамбенпг фпнда кпји је угащен крајем 
2011. гпдине. 

Јавна предузећа и службе шији је псниваш Ппщтина су: 

 Јавнп кпмуналнп предузеће „Услуга“'  

 Дирекција за изградоу града  

 Дешји вртић „Невен“'  

 Сппртски центар 

 Дпм културе „Пивп Караматијевић“'  

 Завишајни музеј  

 Градска библиптека  

Бучет ппщтине 

Планирани бучет Ппщтине за 2012. гпдину изнпси  564.509.846,00 РСД.   
Табела 1.2 – Преглед прихпда ппщтине Прибпј  

Гпдина 
Укупан прихпд 

(000 РСД) 
Укупан прихпд пп главни станпвника 

(РСД) 

2003. 113.829 6.059 

2004. 132.646 - 

2005. 149.068 - 

2006. 205.616 7.073 

2007. 306.833 10.727 

2008. 346.108 12.307 

2009. 438.517 11.165 

2010. 306.497 15.718 

2011. 510.679 18.825 

Извпр: Републички завпд за статистику-Општински гпдишоаци 2004-2011.г. 

Прихпд пп глави станпвника је увећан у 2010.гпдини у пднпсу на 2009.гпдину за 41%. 

Интернет презентација 
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Ппщтина Прибпј има свпју званишну Интернет презентацију на адреси: www.priboj.rs . На опј се 
мпгу наћи пснпвни ппдаци п сампј ппщтини, лпкалнпј сампуправи, туризму, пбразпваоу, јавним 
предузећима и уставнпвама кап и п култури и привреди. На сампј интеренет страници мпгу се 
преузети релевантни дпкументи, фптпграфије, а пмпгућен је и кпнтакт путем електрпнске ппщте 
са надлежнима у Ппщтини. 

http://www.priboj.rs/
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2. Индикатори (економски развој, становништво, 
образовање, квалитет живота и заштита животне 
средине)  

Сви селектпвани индикатпри, дати су у ппсебнпм прилпгу на крају пве Стратегије. 

Кап збирни исказ свих индикатпра екпнпмскпг развпја, станпвнищтва, пбразпваоа и квалитета 
живпта, кап и стаоа живптне средине мпгу се дпнети знашајни закљушци и мпгућнпсти кпје следе 
из истих. 

Из прилпжених ппдатака мпже се приметити да: 
- Према Уредби  п утврђиваоу јединствене листе развијенпсти регипна и јединица лпкалне 

сампуправе за 2011. гпдину („Службени гласник РС“, брпј 69/2011), ппщтина Прибпј 
припада групи IV нивпа развијенпсти, пднпснп групи девастираних ппщтина. 

- Брпј привредних субјеката (привредних друщтава и предузетника) на 1.000 станпвника се 
дп 2007. гпдине ппвећавап, а пд 2007. гпдине се из гпдине у гпдину смаоује. Нетп брпј 
нпвих предузећа је негативан, пднпснп сваке гпдине се вище привредних субјеката угаси 
негп щтп се птвпри нпвих.  

- Највећи лпкацијски кпефицијент заппщљаваоа има прерађивашка индустрија, а највећи 
удеп међу заппсленима у прерађивашкпј индустрији шине заппслени у Кпрппрацији ФАП, 
кпја јпщ увек није приватизпвана. 

- Ппщтина Прибпј припада категприји руралних ппщтина, шија густина насељенпсти је 
маоа пд  150 станпвника/km2. Оена густина насељенпсти је за 36% маоа пд густине 
насељенпсти Републике Србије. 

- Ппщтину Прибпј, кап и већину ппщтина Републике Србије карактерище прпблем стареоа 
станпвнищтва. Пд 1971. гпдине дп 2002. гпдине кпнтигент пппулације млађе пд 20 гпдина 
је са 45,7% спап на 24,6%. Са друге стране, удеп станпвнищтва старијег пд 60 гпдина је, у 
истпм интервалу,  знашајнп увећан. 

- Ппщтина Прибпј има прпценат станпвнищтва са средопм струшнпм спремпм већи пд  
републишкпг. Међутим, прпцeнат станпвнищтва са вищпм щкплпм је маои, а прпценат 
станпвника са виспкпм щкплпм je знашајнп маои пд републишкпг прпсека. 

- Ппщтина Прибпј на свпјпј теритприји има државне (регипналне) путеве и ппщтинске 
(лпкалне) путеве. На ппдрушју Ппщтине нема магистралних, нити аутп путева, такп да 
регипнални путеви шине путеве највищег ранга. Лпкални путеви представљају скпрп 
пплпвину укупне дужине путева. Пд укупне дужине лпкалних путева 37,5% је прекривенп 
асфалтпм тј. савременим кплпвпзпм. Пднпснп 62,5% лпкалних путева је направљенп пд 
земље и макадама, па су тпкпм зиме ппједини лпкални путеви су шестп непрпхпдни. 
Дужина путева пп km2 је скпрп двпструкп маоа пд прпсека Републике Србије. 

- Удеп дпмаћинстава са сигурним  приступпм впди за пиће је далекп исппд прпсека кпји 
важи на нивпу Републике Србије. Велики брпј сепских насеља, пднпснп 43,4% 
дпмаћинстава у ппщтини Прибпј, нема прганизпван систем впдпснабдеваоа, па се 
дпмаћинства индивидуалнп снабдевају из лпкалних бунара и извпра.   

- Квалитет ппврщинских впда у ппщтини Прибпј се мпже сматрати дпбрим, щтп реке 
шини једним пд најважнијих ресурса за развпј дпдатне ппнуде лпкалнпг туризма, уз 
адекватну защтиту и управљаое. 

- У Републици Србији 5,86% теритприје земље шине защтићене пбласти, щтп је знашајнп 
исппд светскпг прпсека. Међутим, прпценат защтићених ппврщина у ппщтини Прибпј 
је нижи и пд републишкпг прпсека, ташније на теритприји Ппщтине нема защтићених 
пбласти 

- Кпмунални птпад у ппщтини Прибпј углавнпм се сакупља из градскпг ппдрушја и већих 
насеља у ппщтини и пдлаже на градску деппнију кпја није санитарнп уређена. Рурална 
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ппдрушја су углавнпм пптпунп искљушена из система сакупљаоа птпада, већ је 
станпвницима пстављенп да изнпсе птпад на пкплна, прпизвпљнп фпрмирана сметлищта. 
Ппщтина шак не распплаже ни ппдацима кпји се пднпсе на кплишину птпада кпји 
заврщава без икаквпг управљаоа.  

- Тренутнп на теритприји ппщтине Прибпј не ппстпји системскп и прганизпванп издвајаое 
рециклабилних материјала из кпмуналнпг птпада, па је кплишина рециклиранпг птпада 0 

- Ппщтина распплаже ппдацима кпји се пднпсе на пптрпщоу електришне енергије и мазута. 
Наведени ппдаци се пднпсе на дистрибуцију електришне енергије за теритприју ппщтине 
Прибпј, а пптрпщоа мазута је пптрпщоа кпју кпристи градска тпплана за загреваое 
стамбенпг и ппслпвнпг прпстпра, углавнпм у нпвпм делу града. На пснпву дпбијених 
ппдатака упшава се да је пптрпщоа електришне енергије пп глави станпвника пкп 2,2 kW, 
щтп се сматра сасвим пдгпварајућим у ппређеоу са стандардима ЕУ и прпсешнпм 
пптрпщопм у Србији. Међутим, Ппщтина нема евиденцију пптрпщое за друге врсте 
гприва (нпр.бензин, нафта, дрвп). 

- Изузев хидрп енергије, ппщтина Прибпј не кпристи ниједан други пбнпвљиви извпр 
енергије. 

У циљу ппдизаоа нивпа екпнпмскпг раста и развпја Ппщтине и смаоеоа миграције 
станпвнищтва у друге, развијеније ппщтине/регипне, пптребнп је дпдатнп заппщљаваое и 
јашаое дпхптка пп глави станпвника. Ппщтина Прибпј мпра да улпжи велике наппре за 
ппдстицаое развпја предузетнищтва. 

Даља судбина ФАП кпрппрације – прпналажеое стратещкпг партнера представља развпјну щансу 
ппщтине Прибпј, али такпђе и ризик – укпликп Влада Републике Србије не успе да прпнађе 
стратещкпг партнера. 

Ппщтина Прибпј, укпликп планира да заустави и/или усппри неппвпљне демпграфске 
тендeнције, треба да ради на ппдизаоу нивпа екпнпмскпг раста и развпја, али и ппбпљщаоу 
пбразпвне структуре и квалитета живпта станпвника, и тп крпз следеће: 

- Ппвећаоем дпступнпсти виспкпг пбразпваоа – птвараоем издвпјених пдељеоа 
ппјединих факултета, стипендираоем и сл.  

- У сарадои са средоим струшним щкплама, али и са прганизацијама и прпграмима 
нефпрмалнпг пбразпваоа, кап и републишким институцијама (нпр.Наципнална служба за 
заппщљаваое), ппщтина Прибпј треба интензивнп да ради на перманентнпм пбразпваоу 
радне снаге (крпз прпграме преквалификације, дпквалификације и сл.), кап и на 
усппстављаоу система ппдизаоа вещтина радне снаге. 

- Уважаваоем стареоа (с пбзирпм да Ппщтину карактерище стареое станпвнищтва) у свим 
аспектима развпја са једне стране, а са друге стране креираоем адекватних мера 
ппдрщке рађаоу и бриге п младима. 

- Ппщтина треба да настави да кпнтинуиранп ради на изградои нпвих и ппбпљщаоу 
квалитета ппстпјећих путева, нарпшитп лпкалних. 

- Један пд изазпва лпкалне сампуправе је да ппвећа брпј дпмаћинстава са сигурним 
приступпм впди за пиће, пднпснп да ради на даљем унапређиваоу впдпснабдеваоа 
станпвнищтва. 

- У Прибпју ппстпји велики пптенцијал за развпј културе и сппрта, какп прпфесипналних 
такп и аматерских, па је развпј пвих услуга један пд изазпва за Ппщтину. 

- Иакп је брпј станпвника на једнпг лекара на нивпу републишкпг прпсека, ппщтина Прибпј, 
кап и друге лпкалне сампуправе у Србији, треба да ради на едукацији станпвнищтва п 
разлишитим аспектима исхране, хигијене, превентиве, куративе и др.и да ради на 
ппдизаоу капацитета примарне здравствене защтите.  

У циљу защтите живптне средине пшитп да се пред ппщтинпм Прибпј налазе следећи изазпви:  
- Иакп се квалитет ппврщинских впда у ппщтини Прибпј мпже сматрати дпбрим, треба 

имати у виду да је тп ппследица нискпг степена развпја, а не  ефикасне примене 
пплитике пдрживпсти. Стпга је планираое изградое адекватне инфраструктурне 
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мреже за прераду впда изазпв виспкпг припритета, а први кпрак је пбезбеђеое 
дпступнпсти и капацитета за управљаое релевантним ппдацима у вези са квалитетп м 
впда. 

- С пбзирпм да Ппщтина не распплаже защтићеним пбластима, неппхпднп је ппкретаое 
иницијатива за защтиту пдређених прирпдних целина . 

-  Ппщтина Прибпј треба да: усппстави прганизпванп прикупљаое птпада на ппдушју целе 
теритприје Ппщтине, креира ппсебне системе за прикупљаое разлишитих врста птпада, 
изгради регипналну санитарну деппнију у партнерству са суседним ппщтинама, усппстави 
систем за рециклажу, едукује станпвнищтвп и инвестира у пред-третмане птпада пре 
кпнашнпг пдлагаоа. Другим решима, Ппщтина мпра да ради на усппстављаоу система за 
управљаое птпадпм. 

- На лпкалнпм нивпу неппхпднп је идентификпвати релевантне ппдатке и пдгпварајуће 
прпцедуре за оихпвп прикупљаое, какп би се дефинисап пдгпварајући лпкални мпдел 
пптрпщое енергије у циљу прецизне дефиниције и имплементације лпкалне пплитике за 
енергетску ефикаснпст и ущтеду енергије. 

- Један пд изазпва у нареднпм перипду мпже се пднпсити на увпђеое и дистрибуцију 
других пбнпвљивих извпра енергије. 

На пснпву запажаоа кпја директнп следе из селектпваних индикатпра, и анализа кпје ће се 
спрпвести у наставку, уследиће и припритети и циљеви пдрживпг развпја ппщтине  Прибпј. 
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3. Економски развој 

3.1 Опис тренутне ситуације 

3.1.1 Локална привреда 

Дп великпг пада у привреднпм развпју је дпщлп збпг прпблема са кпјима се шитава Србија 
супшавала деведесетих гпдина прпщлпг века. Дугпгпдищоа стагнација привреде и прпцес 
реструктурираоа индустријскпг сектпра имали су за ппследицу екпнпмску/прпизвпдну 
девастацију и драстишнп смаоеое брпја заппслених у некадащоим индустријским центрима, 
међу кпјима је и Прибпј кпји је бип пслпнац привреднпг развпја щирег ппдрушја. 

Знашајну претппставку развпја привреде Ппщтине представљалп је предузеће за прпизвпдоу 
камипна, прикплица, специјалних впзила и агрегата – „ФАП“ Кпрппрација а.д. „ФАП“ је бип 
дпминантни привредни субјект, кпји је креирап мпнплитну привредну структуру Прибпја. 

Криза и тещки услпви ппслпваоа укупне привреде у ппследоих 20 гпдина, праћени 
макрпекпнпмскпм нестабилнпщћу и великпм инфлацијпм, ппсебнп су разпрнп делпвали на 
привредне субјекте са дугим перипдпм репрпдукције и ниским стппама акумулације. Пвакви 
услпви су се пдразили и на Фабрику аутпмпбила, кпји се налази у прпцесу реструктуираоа. 

ФАП је прганизпван  кап кпрппрација кпју шине матишнп предузеће и пет зависних предузећа, кпја 
ппслују кап друщтва са пгранишенпм пдгпвпрнпщћу. Три друщтва су услужнпг карактера (ДПП 
Лим, ДПП Трансппрти и ДПП Стан), и два прпизвпднпг (ДПП Ливница и ДПП Аутпделпви), кап 
прпизвпђаши делпва и склпппва за ФАП-пву прпизвпдоу. Тренутнп је у „ФАП» Кпрппрацији а.д. 
заппсленп 1.135 радника. 

Нпсилац привреднпг развпја ппщтине Прибпј је и Кпрппрација „Пплиестер“ а. д. Прибпј.  

Кпрппрација „ППЛИЕСТЕР“ а.д. Прибпј  се бави прпизвпдопм и прерадпм пплиестерских и 
пластишних маса. Ппслује педесет гпдина и заппщљава пкп 270 радника. Предузеће је 2001. 
гпдине изврщилп приватизацију и власнишка структура је: 60% акција је власнищтвп заппслених и 
бивщих заппслених радника, а 40% акција је власнищтвп фпнда ПИП и Акцијскпг фпнда.  

У ппщтини Прибпј ппслују следећа прпизвпдна предузећа са разлишитим прпизвпдним 
прпграмима, кап щтп су: 

- Фабрика „Аутпппрема“ - екстеријер и ентеријер кпд путнишких и привредних впзила;  

- Фабрика „Фаспини“ – специјалне надпградое на впзилима (кпмпре, шамци итд.); 

- Фабрика прптивградних ракета и наменске прпизвпдое – 6.000 m и 8.000 m.  

- Фабрика „Пластекс“ - пплиестерске цеви, цилиндришни прпизвпди, кипсци, итд. 

- ФАП-СТАН д.п.п Прибпј - бави се прпизвпдопм и дистрибуцијпм тпплптне енергије, 
прпјектпваоем грађевинских пбјеката и пдржаваоем стамбених зграда.  

- Фабрика „Седищта“ Прибпј - бави се прпизвпдопм седищта и псталих делпва за 
индустрију. Заппщљава пкп 125 радника. Без пбзира на дпста атрактиван прпизвпдни 
прпграм предузеће се налази у дпста лпщпј финансијскпј ситуацији  

Ппщтина је пратила судбину највећег предузећа, па привреду ппщтине Прибпј карактерище: 

1. Недпвпљна динамика привреднпг раста 

2. Привредна криза, кпја је ппсебнп утицала на сектпр секундарних делатнпсти 
(индустрија, грађевинарствп) 

3. Терцијарни сектпр са неппвпљним тпкпм, падпм зарада и дпхптка. 
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4. Ппстпјаое „сиве екпнпмије“. 

Самп нека пд предузећа су приватизпвана, а предузеће „ФАП“ јпщ увек шека приватизацију. 

Према Прпстпрнпм плану Републике Србије ппщтина Прибпј пбухваћена је планпвима 
индустријских зпна и индустријских паркпва у Републици Србији, али ппврщина лпкалитета није 
утврђена. 

Нацрт Прпстпрнпг плана ппщтине Прибпј предвиђа да је будућу кпнцепцију прпстпрнпг развпја  
пптребнп заснивати на даљем развпју и јашаоу функција града Прибпја (јавне службе, услужне 
делатнпсти и др.). Развпј индустрије мпже представљати активнпст пд ппсебнпг знашаја, кпју је 
пптребнп развијати путем браунфилд инвестиција на ппстпјећим лпкацијама у грађевинскпм 
ппдрушју Прибпја. 

Структура предузећа 

У ппщтини ппслује близу 144 предузећа и пкп 820 радои, а брпј заппслених је пкп 5.736. Пд 
укупнп наведенпг брпја предузећа на теритприји ппщтине Прибпј најбрпјнија су микрппредузећа 
кпја углавнпм уппщљавају 1-5 радника (67,4%). 

Табела 3.1 Прпцентулнп и брпјнп ушещће предузећа пп велишини 

ВРСТА ПРЕДУЗЕЋА БРПЈ % 

Велика  
(прекп 250 радника) 2 2,2 

Средоа  
(пд 50 дп 250) 5 5,6 

Мала 
(пд 5 дп 50) 22 24,7 

Микрп 
(пд 1 дп 5) 60 67,4 

УКУПНП   

Извпр: Регипнална привредна кпмпра Ужице, 2010.гпд. 

Сектпр малих и средоих предузећа (укљушујући и микрп) шини 97,8% предузећа. 

Табела 3.2: Власнишка структура предузећа 

ПБЛИК СВПЈИНЕ БРПЈ % 

Друщтвена 5 5.5 

Приватна 77 86.5 

Задружна 2 2.2 

Мещпвита 4 4.5 

Државна 1 1.1 

Извпр: Регипнална привредна кпмпра Ужице, 2010. гпд. 

Прпцес приватизације и псниваоа нпвих предузећа прпменип је у ппследоих 15 гпдина оихпву 
власнишку структуру. 

Предузећа се претежнп (86,5%) налазе у приватнпј свпјини. Међутим, пет предузећа се јпщ увек 
впди кап друщтвена, пднпснп у оима није заврщен прпцес приватизације.  

Предузећа са теритприје ппщтине Прибпј су у ппследое три гпдине пстварила прихпд, шији 
преглед је дат у следећпј табели. 

Табела 3.3: Структура пстварених ппслпвних прихпда предузећа 
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ГПДИНА ПСТВАРЕН ППСЛПВНИ ПРИХПД 

(у 000 РСД) 

БРПЈ ПРЕДУЗЕЋА 

2008. 3.644.461 97 

2009. 2.999.161 104 

2010. 3.525.690 89 

Извпр: РПК Ужице, Ппдаци из финансијских ппказатеља за 2008., 2009. и 2010. гпд. 

Заппсленпст  

Према ппдацима Републишкпг завпда за статистику (РЗС) и Републишкпг завпда за развпј (РЗР) из 
2009. гпдине нивп заппсленпсти, мерен брпјем заппслених на 1.000 станпвника, ппказује 
изразитп запстајаое ппщтине Прибпј (пд 77,9 % прпсека Републике Србије и 96% Златибпрскпг 
пкруга). 

Табела 3.4 Брпј заппслених пп сектприма делатнпсти 

СЕКТПР БРПЈ ЗАППСЛЕНИХ 

Привреда 3.581 

Ванпривреда 1.162 

Извпр: РЗС, 2010. гпд. 

Према ппдацима РЗС највећи брпј заппслених је у привреди – 75,5%, а 24,5% је заппсленп у 
ванпривреди. 

У предузећима је заппсленп 2.108 раника. Пд тпга највећи прпценат је у великим предузећима 
(68,2%). 

Табела 3.5 Брпј заппслених - структура пп велишини предузећа 

 Извпр: РПК Ужице, 2010. гпд. 

Највище радника је заппсленп у предузећима са мещпвитпм власнишкпм структурпм (59,6%). 

Табела 3.6 Структура заппслених пп пблику власнищтва у привредним субјектима 

ПБЛИК ВЛАСНИШТВА % 

Друщтвена 2.6 

Приватна 33.3 

Задружна  0,1 

Мещпвита 59,6 

Државна 4,5 

УКУПНП 100,0 

Извпр: РПК Ужице, 2010.гпдине 

ВЕЛИЧИНА ПРЕДУЗЕЋА СТРУКТУРА ЗАППСЛЕНПСТИ (%) 

Велика 68,2 

Средоа 14,9 

Мала 16,9 

УКУПНП 100,0 
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Пд свих заппслених у предузећима, највећи брпј је у прпизвпдои сапбраћајних средстава (59%), 
затим следи прпизвпдоа прпизвпда пд гуме и пластике (13,2%), прпизвпдоа електришне 
енергије, гаса и тппле впде (7%), кппнени сапбраћај и цевпвпдни трансппрт (6%), прпдаја и 
пправка впзила (5,2%), хптели и рестпрани (3%). Препсталих 6,6% заппслених ради у псталим 
делатнпстима, кап щтп су: ппслпви са некретнинама, здравствени и спијални рад, пдстраоиваое 
птпадака и другп. 

Највећи брпј радника је заппслен у две кпрппрације у Прибпју: „ФАП“ кпрппрација а.д. Прибпј, 
кпја заппщљава 1.135 радника и „Пплиестер“ кпрппрација а.д. Прибпј, кпја заппщљава 270 
радника. Затим следе „Аутппревпз Јаоущевић“ са 105 радника, „Кпран“ д.п.п., кпји заппщљава 30 
радника. 

У сектпру предузетника заппсленп је 1.514 лица (какп приватних предузетника, такп и запсплених 
кпд оих).  Највище запсплених има СЗР „Кпмпа- текс“ са 62 радника. 

Незаппсленпст 

Пп ппдацима РЗС и РЗР за 2009. гпдину стппа незаппсленпсти у ппщтини Прибпј је изнпсила 
51,8%, дпк је стппа незаппсленпсти у Златибпрскпм пкругу 35,2%, а на нивпу Републике Србије 
27,8%. Стппа незаппсленпсти је за 98,6 % већа пд републишкпг прпсека. Незаппсленпст највећи 
прпблем Ппщтине. 

Табела 3.7 Брпј незаппслених пп рпднпј структури 

Незаппслени пп пплу Брпј незаппслених 

Мущкарци  2.667 

 Жене 2.730 

Укупнп 5.397 

Извпр: РЗС –ппштински гпдишоак 2011. стаое на дан 31.10.2010.г. 

Жене шине 50,6% незаппслених, а мущкарци 49,4%.  

Према ппдацима Наципналне службе за заппщљаваое (НСЗ) приметнп је да је тпкпм 2010. 
гпдине дпщлп дп смаоеоа брпја незаппслених, нарпшитп пд маја дп децембра  2010. гпдине - за 
пкп 700 лица. Разлпзи смаоеоа брпја незаппслених су примена прпграма активне пплитике 
заппщљаваоа НСЗ и примене Закпна, тј. брисаоа са евиденције НСЗ збпг нередпвнпг јављаоа и 
непдазиваоа на ппзиве НСЗ.     

Табела 3.8 Брпј незаппслених према старпснпј структури 

Гпдине живпта Брпј незаппслених %  

15-19   142 2,60  

20-29 1.258 22,90  

30-44 2.126 38,70  

45-49   735 13,40  

50-59  1.083 19,70  

60-65    152   2,70   

Укупнп 5.496 100,0 

Извпр: Наципнална служба за заппшљаваое, стаое на дан 31.10.2010.г. 

Највећи брпј незаппслених – 38,70% је међу лицима пд 30 дп 44 гпдине, затим следи групација 
старпсти пд 20 дп 29 гпдина, кпја шини 22,90% незаппслених.  

Табела 3.9 Брпј незаппслених пп степену струшне спреме 

Степен стручне спреме Брпј незаппслених %  

НК 1.328 24,39  
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II 158 2,90  

III 2.291 42,08 

IV 1.310 24,06 

V 27 0,50 

VI-1 161 2,96 

VI-2 22 0,40 

VII-1 143 2,63 

VII-2 5 0,08 

Укупнп 5.445 100,0 

Извпр: Наципнална служба за заппшљаваое, стаое на дан 30.11.2010.г. 

Највећи брпј незаппслених је са средопм струшнпм спремпм (III и IV степен струшне спреме). Пни 
шине 66,14% свих незаппслених лица. 

Лица кпја имају VI и VII степен струшне спреме шине 6,09% незаппслених. Пд укупнп 331 
незаппслених лица са VI и VII степенпм струшне спреме дп 3 месеца је незаппсленп 62 лица, пд 3 
дп 6 месеци 24 лица, пд 6 дп 9 месеци 26 лица, пд 9-12 месеци 34 лица. Другим решима, 44% је на 
евиденцији незаппслених дп 1 гпдине. 66 лица или  20% је незаппсленп пд 1 дп 2 гпдине, 34 лица 
(10%) је на евиденцији 2-3 гпдине, а прекп 3 гпдине је незаппсленп 85 лица (26%). 

На пснпву пвих ппдатака мпже се закљушити да у Прибпју незаппслена лица са вищпм и виспкпм 
щкплпм, ппщтп шине мали брпј незаппслених, немају изражен прпблем заппщљаваоа. Међутим, 
пвај прпценат је маои пд пшекиванпг јер велики брпј младих са VI и VII степенпм струшне спреме 
се вепма краткп накпн заврщетка щкплпваоа задржава у Прибпју (и на евиденцији НСЗ), а накпн 
тпга пдлазе у веће градпве и у инпстранствп у пптрази за ппслпм. 

Збпг тпга је вепма важнп да се у сарадои са Наципналнпм службпм за заппщљаваое иницирају 
прпграми активних мера заппщљаваоа кпји ће, између псталпг, пмпгућити пстанак младих 
пбразпваних људи у Прибпју. 

Тренутнп, на ппдрушју ппщтине Прибпј има 300 кприсника нпвшане накнаде пп пснпву 
незаппсленипсти. 

Зараде 

Прпсек зарада указује на шиоеницу да су плате у ванпривреди расле брже пд плата у привреди. 
Тп је превасхпднп ппследица запстајаоа привредне активнпсти Прибпја за прпсекпм у Србији, 
али и прпмене структуре кадрпва у привреди у пднпсу на ванпривреду. Кретаое виспкпщкплских 
кадрпва пд привреде ка ванпривреди представља дпдатну ппаснпст за кпнкурентску сппспбнпст 
привреде Прибпј. 

Табела 3.10 Прпсешна брутп зарада  

Прпсечна  
брутп зарада 
(у динарима) 

2003. 2004. 2005. 2006. 

Република Србија 16.612 20.555 25.514 31.745 

Ппщтина 13.207 15.039 19.316 23.063 

Извпр: Републички завпд за статистику (РЗС) 

Прпсешна брутп зарада у Ппщтини је нижа пд зараде у Републици гпдинама уназад. 
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3.1.2. Пољопривреда 

Укупна ппврщина ппљппривреднпг прпдуктивнпг земљищта на теритприји Ппщтине изнпси 
18.427 ha или 34,95% укупне ппврщинбе на (5.550 ha). Пд тпга, пбрадивп земљищте (пранице и 
бащте, впћоаци и ливаде) заузима 12.533 ha (или 67,9%), а пащоаци и другп на 8.307 ha. 

На праницама се претежнп (61%) гаји крмнп биље, а у маопј мери ппвртнп биље и житп. 

Прпстпрни расппред теритприје и пбласти у Ппщтини мпже се ппделити у три микрп зпне и тп: 

  Зпна у дплини Кратпвске реке - Пва зпна представља ппљппривреднп ппдрушје у кпме 
дпминира узгајаое малина, прпизвпдоа крпмпира и стпшарствп (пвшарствп и 
гпведарствп). Карактеристика пвих села кап и свих других села на ппдрушју ппщтине 
пдражава се у старашким дпмаћинствима са уситоеним ппседима и незаустављивпм 
пдласку са села у град и даље. 

 Зпна у дплини реке Ппблашнице са насељима кпја се налазе са друге стране државне 
границе кпја су груписана пкп путнпг правца Прибпј-Крајшинпвићи - У пвпј зпни су вепма 
дпбри услпви за малину, щљиву, јабуку, крущку, јагпдастп и бпбишастп впће и пвшарствп. 

 Брдскп-планинска зпна, припадају села разбијенпг типа , пднпснп села кпја треба да се 
базирају на стпшарству (пвшарствп и гпведарствп) бпгати пащоаци и екплпщки 
интересантна ппдрушја. 

Пснпвнп пбележје земљищнпг фпнда ппщтине Прибпј је уситоенпст ппседа и недпвпљна 
плпднпст. Ппред тпга ппљппривреда ппщтине Прибпј има и следећа пбележја: ниска 
прпдуктивнпст у пднпсу на друге привредне гране, слаба пријентисанпст лпкалне привреде на 
вище пблике прераде и финализације примарних ппљппривредних прпизвпда, депресиране 
цене и низак нивп прганизпваних кппперативних прпизвпдних прпцеса. 

Пснпвне ппљппривредне гране заступљене у Ппщтини свакакп су: впћарствп, стпшарствп и 
ппвртарствп. 

Преднпсти терена и агрпекплпщки услпви ппщтине Прибпј су ппгпдни за: развпј стпшарства, а у 
пквиру стпшарства ппсебнп развпј пвшарства, гпведарства и гајеоа кпза; развпј впћарске 
прпизвпдое и тп малине, рибизле и бпрпвнице, а мпгуће је бављеое узгпјем пвса, јешма и 
крмнпг биља у ратарскпј прпизвпдои,  а у ппвртарству прпизвпдоа крпмпира и пасуља. 

Ппдрушје ппщтине Прибпј је екплпщки шистп - нема ни прирпдних ни вещташких загађиваша, щтп 
гарантује дпбар квалитет меса, млека и млешних прпизвпда, кап и свих других прпизвпда из 
дпмена ппљппривредне прпизвпдое. На теритприји Ппщтине има негде пкп 4.500 крава музара 
и пкп 14.000 пваца са тенденцијпм ппвећаоа брпја. Брпј пстале стпке је занемарљив.  

У впћарству је малина тренутнп впдећи прпизвпд. Тпкпм 2011. гпдине на ппдрушју Ппщтине је 
прпизведенп између 1.700 и 1.800 тпна малине. У ппщтини Прибпј се прпизвпди и щљива 
„ппжегаша“ кпја је збпг свпг квалитета и велишине тражена на дпмаћем, али и на еврппскпм 
тржищту, какп у сирпвпм, такп и у сувпм стаоу.  

Иакп се брпј засада са малинпм и щљивпм ппследоих гпдина ппвећап, на ппдрушју Ппщтине јпщ 
увек нема хладоаше кпја би се бавила пткуппм и пласманпм пбпјенпг впћа, щумских плпдпва, 
гљива, лекпвитпг биља, щљива и сл. 

Према физишкпм пбиму, ппљппривреда је у ппследоих десет гпдина, највиталнији  деп привреде 
и тп самп у пквиру приватнпг сектпра, нарпшитп у делу примарне прпизвпдое 

Да би се ппстпјећи услпви щтп бпље искпристили неппхпднп је усппстављаое директних веза 
између развпја биљне и стпшарске прпизвпдое на нивпу ппљппривредних газдинстава са 
пслпнцем на пбезбеђеое крмне базе. Предлпжени кпнцепт развпја стпшарства ппдразумева 
прпмене у ратарскпј прпизвпдои тј. усмераваое ратарских ппврщина на прпизвпдоу стпшне 
хране и тп већу прпизвпдоу ливадскпг сена и сена детелине, пвса и јешма. Пптребнп је изврщити 
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ппправку ппстпјећег стаоа пащоака улагаоем у пащоаке кпји су у функцији, а кпд пащоака кпји 
нису у функцији ппкущати да се деп ппврщина приведе намени. Пптребнп је применити развпј 
прганских принципа ппљппривреде пп кпјима се кпнтрплисанп кпристе хемијска средства 

У ппследое три гпдине, ппщтина Прибпј је заппшела интензивнију изградоу сепске 
инфратсруктуре – путне и кпмуналне, какп би ствприла услпве за интензивнији развпј 
ппљппривреде. Такпђе, планирани су и следећи прпјекти: 

- Изградоа хладоаше за смещтај пбпјенпг впћа капацитета пд 1.500 дп 2.000 тпна, са 
сущарпм за сущеое аутпхтпних спрти щљиве, крущке, јабуке.  

- Плантажни узгпј лекпвитпг биља са пткуппм сампниклпг лекпвитпг биља и прпизвпдопм 
етеришних уља. Изградоа два ппгпна шија би делатнпст била сущеое, дпрада, пакпваое и 
прпизвпдоа етеришнпг уља.  

- Развпј ппвртарства крпз пластенишку прпизвпдоу уз примену савремених технишких 
дпстигнућа.  

- Птвараое истуренпг пдељеоа аустријске фирме регистрпване за издаваое цертификата 
кпд прпизвпдое здраве прганске хране. 

- Пилпт прпјекти псниваоа мини фарми дп 10 крава музара ради ппвећане прпизвпдое 
млека, задпвпљеоа прерађивашких капацитета у млекарама на лпкалу.  

- Узгпј дивљаши у затвпреним пградама за прпдукцију меса и трпфејних грла. 

- Едукација ппљппривредних прпизвпђаша крпз семинаре, предаваоа, практишан рад, ради 
щтп бпље примене савремених технишких дптигнућа у ппљппривреди. 

Брпј регистрпваних ппљппривредних газдинстава 

Пд укупнпг брпја дпмаћинстава у сепским месним заједницама (2.846), оих пкп 57% (1.631) су 
регистрпвана кап ппљппривредна газдинства. 

 

3.1.3. Туризам  

Ппщтина Прибпј се налази у Златибпрскпм пкругу, пднпснп припада туристишкпм кластеру 
Југпзападне Србије кпји пстварује највећи брпј дплазака гпстију (870.000 тпкпм 2009.гпдине) и 
највећи брпј нпћеоа (3.450.000 у 2009. гпдини) пд свих кластера у Републици Србији. 

Налази се на пкп 50 km пд туристишкпг центра, планине Златибпр, кпја пствари пкп 1.000.000 
нпћеоа гпдищое. 

Најзнашајнији туристишки пптенцијали ппщтине су:  планине Јавпрје, Ппбијеник, Бић и Црни врх, 
висправни Кроаша и Љескпвац, реке Лим, Увац и Сутјеска, језерп Пптпећ, термпминерални 
извпри на Баои, ппвпљна клима  и разнпврстан биљни и живптиоски свет.   

Изузетан пптенцијал за развпј  туризма представља висправан Брезна (1.100 m). Деп је 
златибпрске висправни  испресецане каопнпм реке Увац.  Брезна је бпгата  травнатпм 
вегетацијпм са разлишитим врстама лекпвитпг биља.  

Ппщтина Прибпј распплаже пбилним културнп-истпријским наслеђем кпје се мпже искпристити у 
туристишке сврхе. Ппстпје брпјне лпкације на кпјима се налазе истпријски сппменици, а ппсебну 
туристишку вреднпст има Прибпјска Баоа ппгпдна за здравствени, рекреативни туризам и 
сппртске припреме.  

Једна пд примарних преднпсти је бпгатствп биљнпг света (мнпщтвп лекпвитпг биља). Стратещки 
пптенцијал је ппзитиван пднпс свих грађана према гпсту кпји ппсети пву регију, а кпја се темељи 
на традицији у међуљудским пднпсима. 

Преднпст Прибпја, пп питаоу развпја туризма је и гепграфски пплпжај (државна трпмеђа). 
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Прибпј свпју щансу види у развпју: 

 здравственпг туризма - Прибпјска баоа  

 сппртскп-рекреативнпг туризма  и туризма специјалних интереспваоа– кприщћеое 
пптенцијала реке Лим за рафтинг; бициклизам, планинареое, пещашеое, спелеплпгија, 
лпв, рибплпв... 

 сепскпм и излетнишкпм туризму - села Лунићи, Кроаша, Бушје, Јабуке 

 културнпг и верскпг туризма – уппзнаваое пптенцијалних туриста са културнп-
истпријским вреднпстима пвпг краја (манастири, цркве, чамије, старе градске куће...) 

 манифестаципни туризам – кприщћеое ппстпјећих манифестација „Међунарпдни лимски 
биатлпн“ и «Илиндански дани» 

Здравствени туризам 

Развпј пве врсте туризма актуелан је тпкпм целе гпдине. Сегменти пвпг прпизвпда су: превенција, 
лешеое, здравствени третмани, велнес (wellness), фитнес , ппсебни дневни, викенд и анти–стрес 
прпграм.  

У Ппщтини, на теритприји Прибпјске Баое, кпја је 5 km удаљена пд Прибпја, налази се вище 

термпминералних извпра капацитета 300 литара впде у секунди и сталнпј температури пд 37 C. 
Истраживаоа су ппказала да је впда изузетнп делптвпрна у лешеоу реуматплпщких пбпљеоа, 
ппст трауматских стаоа, сппртских ппвреда, неурплпщких пбпљеоа, ппремећеја периферне 
циркулације, гинекплпщких пбпљеоа, кап и гастрп интестиналнпг тракта, дешијег узраста и 
дерматплпщка пбпљеоа. Збпг свпје надмпрске висине, 535 метара, убраја се и у ваздущне баое. 
Захваљујући пптенцијалу термп-минералних извпра, Прибпјска Баоа убраја се у прирпдна 
климатска лешилищта првпразреднпг карактера и изузетне лекпвитпсти извпра кпји у дпвпљнпј 
мери нису искприщћени.  

Прибпјску баоу ппсети 10.000 туриста гпдищое. Међутим, збпг нискпг нивпа услуга, баоа се на 
туристишкпм тржищту ппзиципнирала за гпсте слабијих платежних мпгућнпсти. За јефтине 
дестинације је карактеристишна слаба ванпсипнска пптрпщоа ппсетилаца, щтп је разлпг слабпг 
развпја кпмплементарне ппнуде: тргпвине (прехрана, пијаца, бутици, сувенири…), угпститељства 
(рестпрани, кафе-барпви…), излетнишкпг туризма (ппнуда туристима пбиласка туристишких 
дестинација у пкружеоу). 

Тренутнп, баоскп лешеое пбавља се у стаципнару Центра за рехабилитацију, кпји је изграђен пре 
40 гпдина, кпји не задпвпљава пптребе кприсника, какп у смислу капацитета, такп ни у 
функципналнпм смислу. Стаципнар распплаже са 110 лежајева, а захтеви су далекп већи, јер се у 
оему гпдищое пбави прекп 200.000 амбулантних услуга, са специјалистишким прегледима и 
физикалним терапијама. 

Збпг тпга се планира рекпнструкција, адаптација и дпградоа ппстпјећег Стаципнара - мпдерне 
здравствене устанпве из пбласти реуматплпгије и физикалне медицине. У пквиру пвпг кпмплекса 
предвиђа се изградоа нпвпг хптела са велнес центрпм, кпји ппред здравственпг нуди и 
мпгућнпст рекреативнпг центра. 

За све пвп ппстпје предуслпви, а тп су: рещени импвинскп-правни пднпси - земљищте је Српске 
правпславне цркве, Епархија Милещевска, кпја је дала нашелну сагласнпст за изградоу пвпг 
кпмплекса; ппстпји урађенп идејнп рещеое рекпнструкције и дпградое рехабилитаципнпг 
центра, изградое хптела и баоскпг блпка, партернпг уређеоа терена уз пбјекте, рекпнструкције 
сапбраћајнице, паркинга и изградое сппрткп-рекреативне зпне у пквиру кпмплекса Прибпјска 
Баоа; прпцеоена је и инвестиципна вреднпст пп пвпм прпјекту, кпја изнпси 16.000.000 евра; 
урађена је прелиминарна пцена екпнпмске пправданпсти пд стране Сапбраћајнпг института ЦИП 
Бепград, кпји је, уједнп урадип и идејнп рещеое. 
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Пбјекат планиранпг хптела садржап би смещтајне, угпститељске и рехабилитаципне садржаје са 
шетири звездице, спратнпсти нискп приземље, виспкп приземље, три спрата и ппткрпвље, укупне 
брутп ппврщине 16.000 m2. Смещтајни капацитети будућег кпмплекса имали би 270 лежајева, пд 
тпга 160 у хптелскпм и 110 у стаципнарнпм делу, пп структури једнпкреветних и двпкреветних 
спба, кап и спба за лица са ппсебним пптребама. Предвиђенп је и щест апартмана, рестпран, 
вищенаменска сала са пратећим прпстпријама, велнес и спа услуге. У велнес центру предвиђени 
су следећи садржаји: базен са прирпднпм лекпвитпм впдпм из баоских извпра, ђакузи када, тущ 
масаже, сауне и прпстпре намеоене третманима разлишитим купкама и масажама. Пкп пбјекта 
урадилп би се партернп уређеое, кап и сапбраћајнп рещеое кпмплекса, са измещтаоем 
ппстпјеће сапбраћајнице и оенп претвараое у пещашку зпну. Уз нпвппрпјектпвану сапбраћајницу 
предвиђене су паркинг ппврщине за аутпбусе и аутпмпбиле. Сппрткп-рекреативна зпна била би 
ппремљена следећим садржајима: два птвпрена терена за тенис, један терен за кпщарку, три 
птвпрена терена за  пдбпјку, трим стазе. 

 

Слика 3.1 – Будући изглед кпмплекса у Прибпјскпј Баои 

Специфишнпст пвпг баоскпг кпмплекса шини манастир Свети Никпла, кпји представља један пд 
најрепрезентативнијих примера српске средоевекпвне архитектуре, а кпји се налази у средищту 
Прибпјске Баое. Планирани здравственп-туристишки и сппртскп-рекреативни, уз већ ппстпјеће 
културнп-истпријске садржаје у Прибпјскпј Баои, шинили би запкружен деп туристишке ппнуде. 

Сепски туризам 

Теритприја ппщтине Прибпј пбухвата мнпгпбрпјна сепска дпмаћинства кпја припадају такпзванпј 
динарскпј архитектури, у кпјпј је пбиље щуме пдрадилп пснпвни грађевински материјал, такп да 
на пвпм прпстпру препвлађују кућице пд дрвета, катуни, брвнаре, итд. 

Селп је псталп вернп традицији. Изразитп брдскп-планински рељеф, шист ваздух, нетакнута 
прирпда пдлишан су пптенцијал за развпј сепскпг туризма, кап и за прпизвпдоу здраве хране. За 
развпј сепскпг туризма атрактивна су следећа села: Брезна, Бушје, Лунићи Прибпјска и 
Херцегпвашка Гплеща, а ппсебнп је актуелнп селп Кроаша, кпје је смещтенп на висправни изнад 
Бушја, па се шине пзбиљни ппдухвати да се пнп претвпри у ваздущну баоу.  
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Смештајни капацитети 

Пд ппстпјећих хптелских капацитета најзнашајнији су следећи: Хптел ''Лим'', смещтајнпг 
капацитета 164 лежаја, Хптел ''Бић'' (у прпцесу ликвидације) смещтајнпг капацитета 74 лежаја, 
Стаципнар у Прибпјскпј Баои, смещтајнпг капацитета 105 лежајева, кап и Мптел ''Кпран''. 

У ппщтини Прибпј делује Туристишка прганизација Прибпј, кпја је пснпвана Oдлукпм Скупщтине 
ппщтине 2005. гпдине. Пснпвна делатнпст ТП Прибпј је прпмпвисаое туристишких пптенцијала и 
ппдстицаое развпја туризма у ппщтини Прибпј. Свпју делатнпст пбавља прганизпваоем 
прпмптивних сусрета, сајамских наступа, манифестација (устанпвљене су три: „Илиндански 
дани“, „Међунарпдни лимски биатлпн“, „Завишајнп благп“), презентпваоем у медијима и сл. У 
редпвне активнпсти спада и ушещће на кпнкурсима са прпјектима кпји су у функицији развпја 
туризма. Пример таквпг прпјекта је традиципнална манифестација Међунарпдни лимски биатлпн 
Прибпј-Рудп (Сетихпвп), где је у пквиру прпграма прекпгранишне сарадое Србија – Бпсна и 
Херцегпвина реализпван прпјекат кпји се тицап унапређеоа наведене манифестације. У 
активнпсти ТП Прибпј укљушенп је и ушещће у прпјектима и прпграмима Регипналне развпјне 
агенције „Златибпр“ кпји се пднпсе на развпј туризма, кап и у активнпстима Туристишке 
прганизације регије Златибпрскпг пкруга (пп пснпву шланства). 
У ТП Прибпј је заппсленп пет лица са пдгпварајућпм квалификаципнпм структурпм и 
сппспбнпстима. 
За 2012. гпдину, према Пдлуци Скупщтине ппщтине Прибпј за ТП су ппредељена средства у 
изнпсу пд 7.576.583,00 дин. Ппред тпга ТП Прибпј планира да пствари и сппствене прихпде у 
изнпсу пд 6.741.323,00 динара. 

 

3.1.4. Инфраструктура 

Развијена инфраструктура је један пд пснпвних предуслпва квалитетнпг ппслпвнпг пкружеоа. 
Стаое инфраструктуре мпже да буде пдлушујући фактпр кпји ће ппределити привредника да 
инвестира или пдустане пд планиранпг улагаоа на пдређенпј теритприји.  

Путна мрежа 

Ппщтина Прибпј на свпјпј теритприји нема сапбраћајница у категприји магистралних и аутп 
путева, такп да регипнални путеви шине путеве највищег реда. Неразвијенпст путне 
инфраструктуре  представља велики прпблем за ппщтину Прибпј.  

Један пд највећих прпблема је щтп 2/3 теритприје Ппщтине нема директну путну везу са пстаткпм 
ппщтине, већ је у упптреби путни правац кпји једним делпм прплази крпз теритприју Бпсне и 
Херцегпвине, пднпснп Републике Српске (тзв.“енклава“). 

Регипнални путеви шине 71 km. Ппдлпга је асфалт, густине 12,8 km/100 km2. 

Лпкалних путева има у дужини пд 65,2 km, са ппдлпгпм макадам/асфалт, густине 11,8 km/100 
km2. 

На ппдрушју ппщтине Прибпј дужина некатегприсаних путева (ппдлпга земљана/ макадам) 
изнпси 500 km, щтп даје густину пд 90,4 km/km2. 

Железнишки сапбраћај 
Магистрални  правац Бепград-Бар прплази крпз ппщтину Прибпј  у дужини пд 25 km. Са 
изграђеним индустријским кплпсекпм и три железнишке станице, пднпснп стајалищта. Пвај 
правац представља знашајан кпмуникаципни пптенцијал и делпм кпмпензује недпстатак 
магистралних путева. 

Впдппривреда 

Впдппривреднпм делатнпщћу сматра се уређеое впда и впдптпкпва, защтита пд щтетнпг дејства 
впда, защтита впда пд загађиваоа и пбезбеђиваое впде за кпрщћеое. 
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Хидрпграфску пкпсницу ппщтине Прибпј шини врлп знашајна међунарпдна река Лим. На тпм 
ппдрушју налази се Пптпећкп језерп, кап важан заврщни, кпмпензаципни пбјекат Увашкп-лимскпг 
система акумулација и електрана. Впдптпци на неппсреднпм сливу на деснпм и левпм припбаљу 
Лима дренирају западне Старпвлащке планине, кпје представљају најбпље пшуване хидрпграфске 
системе Србије, кпје пдликује впднп бпгатствп и пп кплишини и пп квалитетету впде. 

Најважнији систем за снабдеваое впдпм ппщтине Прибпј је Централни впдпвпдни систем (ЦВС) 
Прибпја, из кпга се снабдева пкп 60% станпвника Ппщтине. Пн снабдева град Прибпј и вище 
приградских насеља (Прибпјска Баоа, Звиздића насеље, Ппљице, Мрампрје и Увац). Пстала 
насеља у брдскп планинскпм ппдрушју се снабдевају из маоих сепских впдпвпда, тамп где је тп 
мпгуће збпг гущће кпнфигурације насеља, или из маоих групних система. Један деп 
станпвнищтва се снабдева из властитих извпра (бунари, каптирани извпри малпг капацитета). 

Садащои губици на ЦВС су пкп 55%, щтп је изузетнп виспк прпценат, па је неппхпднп изврщити 
рекпнструкцију ппстпјеће и изградоу нпве впдпвпдне мреже. 

Електришна енергија 

Теритприја ппщтине Прибпј електришну енергију дпбија из развпднпг ппстрпјеоа 35kV ХЕ Пптпећ, 
щтп не пбезбеђује пптребну сигурнпст напајаоа. Ппред пбјекта средоег наппна (10,30) кпји су у 
функцији напајаоа ппдрушја електришнпм енергијпм, крпз теритприју пбухваћену прпстпрним 
планпм прплазе далекпвпди 110kV и 220kV кпји су у надлежнпсти „Електрпмреже Србије“ ЕМС-а. 

Пснпвне карактеристике електрпенергетске инфраструктуре су: 

 Недпвпљна изграђенпст мреже и електрпенергетских пбјеката на средоем наппнскпм 
нивпу 35 kV и 10 kV. 

 Неппстпјаое пбјеката на наппнскпм нивпу 110 kV щтп утише на ппузданпст напајаоа 
пптрпщаша електришнпм енергијпм. 

 Незадпвпљавајући квалитет електришне енергије кпја се исппрушује пптрпщашима пре 
свега збпг дптрајалпсти нискпнаппнске мреже у знатнпј мери изграђене на дрвеним 
стубпвима и са недпвпљним пресекпм прпвпдника. 

 Недпвпљнп кприщћеое пбнпвљивих извпра енергије кпји би у знатнпј мери мпгли 
надпместити недпстатак електришне енергије ппсебнп у ванградскпм ппдрушју. 

 Тещкпће пкп правпвременпг и дугпрпшнпг планираоа развпја електрпенергетске 
инфраструктуре збпг неравнпмернпг смаоеоа густине насељенпсти ппједних ппдрушја 
щтп је ппследица стагнације и смаоеоа квалитета и миграције станпвнищтва према 
ппщтинскпм центру у већим центрима насеља. 

Нискпнаппнска мрежа је најслабија ташка у ЕД систему ппщтине Прибпј. Иста се мпра сукцесивнп 
рекпнструисати и пп пптреби градити нпва на бетпнским стубпвима и са пдгпварајућим пресекпм 
прпвпдника. 

Стаое електрпвпдпва на ппдрушију ппщтине је задоих гпдина ппдигнутп на задпвпљавајући 
нивп, заменпм древних са бетпнским стубпвима на ваздущним нискпнаппнским впдпвпдима и 
изградопм трафпстаница. Прпблем у нареднпм перипду мпгу представљати ваздущни 
далекпвпди изнад Прибпјске Баое, јер Електрпдистрибуција нема пбавезу ппдземнпг 
каблираоа.  

Све ппслпве у вези енергетике на теритприји ппщтине Прибпј пбавља Јавнп предузеће за 
дистрибуцију електришне енергије „ Екектрпдистрибуција Краљевп“, ппгпн „ЕД Прибпј“.  

Знашајан дппринпс за рещаваое прпблема недпстатака електришне енергије, ппсебнп у 
ванградскпм ппдрушју представљаће веће ангажпваое пбнпвљивих извпра енергије (МХЕ, ММХЕ, 
ветрп и спларне електране и сл.). 

Мпбилна и фиксна телефпнија 
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Телефпнски капацитети на теритприји ппщтине Прибпј састпје се пд: јавних телефпнских 
централа, система пренпса и приступне телефпнске мреже. Телефпнски сапбраћај на теритприји 
ппщтине Прибпј прганизпван је прекп јавних телефпнских централа дигиталнпг и аналпгнпг типа, 
инсталисанпг капацитета 10.974 прикљушака пд кпјих су 240 дигитални прикљушци (ИСДН 
2Б+Д/30Б+Д приступ) и 1.248 АДСЛ прикљушци. На аналпгним централамаје 213 прикљушака. 

Кпмутаципни центар Прибпј укљушен је y вищенаменску Интернет мрежу Србије(СМИН) са 0 
СХДСЛ прикљушка. 

У телефпнскпм сапбраћају на дан 01.06.2010. гпдине налази се 8.345 прикљушака: 

 правна лица: 765 прикљушака 

  физишка лица: 7.580 прикгьушака 

 ЈТГ (халп гпвпрнице): 11 прикљушака 

 ИСДН: 16 прикљушка 

 АДСЛ: 715 прикљушака 

Пснпвни параметри кпји карактерищу јавну фиксну телекпмуникаципну мрежу на ппдрушју 
ппщтине Прибпј су: 

 брпј претплатника телефпнске мреже: 6.662 

 брпј двпјника у телефпнскпм сапбраћају: 245 

 брпј инсталисаних прикљушака: 8.597 

 прпценат укљушених/инсталисаних прикљушака: 77,53 % 

 прпценат двпјника у тел.сапбраћају: 3,6 % 

 прпценат ИСДН претплатника: 0,24 % 

 прпценат АДСЛ претплатника: 7,69% 

 брпј телефпна на 100 станпвника: 33,57% 

 степен дигитализације у приступнпј мрежи: 95,35 % 

У плану је изградоа базних станица мпбилне телефпније (МТС 064) дп краја 2015. гпдине на 
лпкацијама где тренутнп нема ппкривенпсти сигналпм или ппстпји делимишна ппкривенпст 
мпбилне МТС мреже и за пптребе инсталације CDMA и/или WiMAX технплпгије за фиксни 
бежишни приступ. 

 

3.1.5. Развој МСП и предузетништва 

Прпменпм привредне структуре услед ппредељеоа за прелазак на тржищну екпнпмију, приватна 
свпјина и предузетнишка иницијатива дпбијају централнп местп у грађеоу будућег екпнпмскпг 
развпја.  

Ппщтина Прибпј је, у сарадои са Наципналнпм службпм за заппщљаваое, али и међунарпднпм 
прганизацијпм HELP ппкренула прпграме ппдрщке заппшиоаоу сппственпг бизниса и ппвећаоу 
заппщљаваоа у ппстпјећим предузећима.  

Ппщтина ппдржава удружеое предузетника ппщтине Прибпј, пбезбеђеоем финансијских 
средстава за ппкриваое пперативних трпщкпва канцеларије. 

У ппщтини Прибпј ради канцеларија за развпј МСП, кап ппслпвна јединица Регипналне развпјне 
агенције „Златибпр“, кпја пружа услуге инфпрмисаоа, прганизпваоа пбука и кпнсултација за 
сектпр малих и средоих предузећа и предузетника. 
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3.2 SWOT анализа – ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

SWOT анализа, кап кљушни апарат за идентификацију мпгућих преднпсти Oпщтине у пднпсу на 
кпмпаративне системе, ппказала је пснпвне правце делпваоа и представља резултат дискусија и 
анализа п интерним снагама и слабпстима  и екстерним  претоама и мпгућнпстима. 

Идентификпвани атрибути у табели резултат су рада ушесника радипница, преставника 
релевантних институција и кпмпетентних ппјединаца у Ппщтини. Табела представља збирни 
исказ оихпвпг виђеоа ппстпјећег стаоа.  

Са радним тимпм за екпнпмски развпј пдржане су две радипнице какп би се изврщила анализа  
снага, слабпсти, претои и мпгућнпсти, али и пдредила кљушна питаоа, пднпснп стратещки 
циљеви и прпграми екпнпмскпг развпја. 

На пснпву анализе дпщлп се дп следеће табеле: 

СНАГЕ 
+ Ппстпјаое прирпдних ресурса ппгпдних за 

експлпатацију у МСП и развпј туризма 

+ Знаое и искуствп у индустријскпј 
прпизвпдои 

+ Ппстпјећи индустријски капацитети 

+ Прибпјска баоа – ресурси за развпј 
здравственпг туризма 

+ Културнп-истпријскп наслеђе ппгпднп за 
развпј туристишке ппнуде 

+ Села са пшуванпм прирпдпм 

+ Ппвпљни услпви за развпј стпшарства 
(пвшарствп, гпведарствп, узгпј кпза) 

+ Ппвпљни услпви за развпј впћарства (малина, 
рибизла, бпрпвница...) 

+ Ппвпљни услпви за развпј ппвртарства 
(крпмпир, пасуљ, пластеници) 

+ Ппстпјаое удружеоа предузетника  

+ Ппстпјаое фпнда за развпј ппљппривреде 

+ Функципнисаое канцеларије за МСП  

+ Хидрппптенцијал 

+ Ппстпјаое примера дпбре праксе у средопј 
струшнпј щкпли у реализацији праксе за 
ушенике 

СЛАБПСТИ 
- Девастирана ппщтина  

- Ппщтина нема свпје земљищте  

- Неразвијен сектпр МСП 

- Недпстатак традиције у предузетнищтву, 
недпстатак предузетнишке културе  

- Неблагпвремена приватизација предузећа 
(нерещенп питаое ФАПа и др.предузећа) 

- Неразвијена индустрија (низак нивп 
активнпсти, слаба кпнкурентнпст, запстајаое 
у примени инпвација, нпвих технплпгија, 
неефикаснп кприщћеое инпута...) 

- Запущтенпст индустријске инфраструктуре, 
слаба ппремљенпст индустријских лпкалитета 

- Недпвпљнп развијена инфраструктура, 
нарпшитп путна 

- Уситоенпст ппљппривредних ппседа и 
недпвпљна плпднпст ппљ. земљищта 

- Низак степен прераде ппљ.прпизвпда 

- Ниска прпдуктивнпст ппљ. прпизвпдое 

- Низак нивп прганизпваних кппперативних 
прпизвпдних прпцеса 

- Мали брпј уведених нпвих прпфила у средое 
струшне щкпле 

- Неппвпљан пднпс брпја заппслених и 
незаппслених 

- Недпвпљан брпј и разнпврснпст смещтајних 
капацитета и пратеће туристишке ппнуде 

- Нема ппдстицаја за пмладинскп 
предузетнищтвп 

МПГУЋНПСТИ 
 Заинтереспванпст Владе РС за прпналажеое 

стратещкпг партнера за ФАП 

 Гепграфски пплпжај – трпмеђа (Бепград-
Ппдгприца- Сарајевп)  

 Близина туристишкпг планинскпг центра – 
Златибпра 

 Трендпви у туризму – бум у wellnes туризму, 

ПРЕТОЕ 
 Временски непдређенп рещаваое питаоа 

ФАП-а 

 Нерещен прпблем границе (ппстпјаое 
тзв.“енклаве“) 

 Недпврщена приватизација 

 Нестабилни услпви ппслпваоа (пплитика, 
сирпмащтвп) и несигурнпст инвестираоа 
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али уз захтев за услугама виспкпг квалитета 

 Ппстпјаое фпндпва / прпграма ЕУ и дпнатпра 

 Прпграми министарстава за ппдрщку 
ппљппривреди, развпју туризма, сектпра 
МСП  

 Усвајаое и примена Закпна п јавнпј свпјини 

 Усвајаое и  примена Закпна п јавнп-
приватнпм партнерству 

 Велики прпценат сиве екпнпмије 

 Лпща демпграфска кретаоа 

 Смаоеое брпја заппслених, ппвећаое брпја 
незаппслених 

 Пдлазак младих 
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4. Становништво, образовање и квалитет живота 

4.1. Опис тренутне ситуације 

4.1.1 Пбразпваое 

У ппштини Прибпј устанпве пбразпваоа заступљене су у пквиру предшкплскпг пбразпваоа и 
васпитаоа, пснпвнпг и средопщкплскпг пбразпваоа. Данас Ппщтина има 6 матишних пснпвних 
щкпла са 10 издвпјених пдељеоа и 2 средое щкпле:  Гимназија Прибпј  и Мащинскп 
електрптехнишка щкпла. 

Предщкплска устанпва „Невен“ пружа предщкплскп пбразпваое деци пд гпдину дана дп 5 
гпдина старпсти. Такпђе спрпвпди пбавезни предщкплски припремни прпграм за децу узраста 5 
и 6 гпдина. Тренутнп има 61 заппсленпг. Финансираое пбезбеђује ппщтинска управа из 
ппщтинскпг бучета.  

У ппщтини Прибпј ппстпји 6 матишних пснпвних щкпла са 10 издвпјених пдељеоа, кпје ппхађа 
пкп 2.400 ушеника. Средоу щкплу ппхађа укупнп 1.007 ушеника. 

Међу пснпвним щкплама налази се и Пснпвна щкпла „Никпла Тесла“.  

Ппследоих гпдина, шест је слушај затвараоа сепских щкпла услед смаоиваоа брпја ушеника. 

Гимназија има прирпднп–математишки и језишки смер, дпк у Технишкпј щкпли ппстпји смер за 
мащинствп и пбраду метала, за електрптехнику и екпнпмију. Пбе щкпле се налазе у Прибпју, и 
немају истурена пдељеоа пп насељима у Ппщтини. Ппдаци п брпју пдељеоа и ушеника у 
средоим щкплама у Прибпју гпвпре да ппстпји великп интереспваое за све пбразпвне прпфиле, 
а највећи брпј ушеника ппхађа наставу на друщтвенп-језишкпм смеру у Гимназији, и смерпвима за 
мащинствп и електрптехнику у Технишкпј щкпли. 

У Гимназији ради 35 наставника и 7 ненаставних радника, дпк у Технишкпј щкпли ради 64 
наставника и 13 ненаставних радника.  

Ппстпји прпблем ппстанка ппщтег гимназијскпг пбразпваоа, кап и едукације кадрпва за кпјима 
не ппстпји пптреба у привреди. 

Гпдинама је у Прибпју бип присутан тренд маспвнпг заппщљаваоа станпвнищтва у велике 
системе. Ппследишнп, станпвнищтвп је пд ранпг перипда щкплпваоа билп усмеренп на ускп 
дефинисане прпфиле пбразпваоа кпји су били тражени пд тих система. Пп инерцији, струшне 
щкпле су и даље наставиле да щкплују кадрпве металскпг, хемијскпг и електрпсмера, и ппред 
тпга щтп ти кадрпви нису вище пптребни прибпјскпј привреди. Чиоеница је да ти кадрпви из 
щкпла излазе неструшни и неспремни за тржищте рада, углавнпм збпг немпгућнпсти да имају 
адекватну струшну праксу. Дакле, птежавајућа пкплнпст за младе кпји се први пут заппщљавају је 
недпстатак практишних знаоа, щтп им у знашајнпј мери птежава заппщљаваое. 

 

4.1.2 Здравствп  

На теритприји ппщтине Прибпј функципнище Дпм здравља, Ппщта бплница и Центар за 
регабилитацију у Прибпјскпј Баои у кпјима је тренутнп заппсленп пкп 440 медицинских и 
немедицинских радника.  

Нпсилац спцијалне защтите у ппщтини Прибпј је Центар за спцијални рад. Пд 2005. гпдине при 
Центру за спцијални рад ппшела је са радпм ''Сигурна кућа ''', кпја пружа мпгућнпст смещтаја  
жртава насиља у ппрпдици са теритприје  4 ппщтине  - Прибпј, Пријеппље, Нпва Варпщ и Сјеница.  
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У 2010. гпдини птвпрен је и Дневни центар за стара лица. У пквиру дневнпг центра пружају се две 
услуге, услуга ургентнпг збриоаваоа старих лица капацитета 4 места  и услуга дневнпг бправка 
капацитета 30 лица.  

Такпђе, у ппщтини Прибпј пружа се и услуга хранитељскпг стараоа за децу без рпдитељскпг 
стараоа. Тренутнп ппстпји 25 хранитељских ппрпдица у кпјима је смещтенп 37 деце пд шега је 
свега седмпрп са ппдрушја ппщтине Прибпј, а пстала деца су са ппдрушја других ппщтина. 

 

4.1.3 Култура 

Знашајне културне институције у ппщтини Прибпј су Дпм културе, Завишајни музеј и Градска 
библиптека. 

 

Слика 4.1- Нпва зграда Дпма културе у Нпвпм Прибпју 

 

У Дпму културе, кап најважнијпј устанпви културе, активнп ради аматерскп ппзприщте са сценпм 
за децу и пдрасле, клуб писаца и рецитатпрска секција. Дпм културе је прганизатпр ликпвних 
излпжби, прпмпција коига, кпнцерата, трибина и пкруглих стплпва. У оему се прганизује и 
Регипнални фестивал дешјих ппзприщта. Две знашајне коижевне манифестације кпје се 
пдржавају у Дпму културе су „Лимске вешери ппезије“, кпје представљају коижевни фестивал 
намеоен песницима средопщкплцима, и „Лимске вешери дешије ппезије“ на кпме ушествују 
ушеници пснпвних щкпла.  
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Слика 4.2 – Манастир „Свети Никпла“ 

Пд најзнашајнијих културних дпбара  истишу се археплпщка налазищта у дпба праистприје везана 
за развпј слпвенске културе, Манастир „Светпг Никпле“ кпји је бип центар епискппије Дабар, 
градске и сепске цркве, пд кпјих је једна пд најппзнатиоих у селу  Крајшинпвићи кпју је саградип 
Мехмед Паща Спкплпвић, градске и сепске чамије, ппсебнп чамија из 1758. гпдине, и чамија у 
Међурешју је једна пд најстаријих у пвпм крају .  

Завишајни музеј Прибпј пснпван је 1990. гпдине кап устанпва завишајнпг карактера кпмплекснпг 
типа. Пснпвни задатак устанпве је прикупљаое, изушаваое, шуваое и презентација 
културнпистпријскпг наслеђа прибпјскпг краја. Музеј свпју функцију пбавља крпз развпј 
истраживашке, издавашке и излпжбене делатнпсти. Нпсилац је и реализатпр вище десетина 
прпјеката из ппменутих делатнпсти.  

У 2012. гпдини реализпваће се прпјект адаптације прпстпра за сталну музејску ппставку и 
уређеоа двприщта са амфитеатрпм и лапидаријумпм. Са реализацијпм пвпг прпјекта, ппдржанпг 
пд стране PROGRES-а2 стећи ће се услпви за активнп ушещће музеја у туристишкпј и културнпј 
ппнуди Прибпја. У кући Јевђевића, а накпн адаптације ппмпћнпг пбјекта пснпваће се радипница 
за прпизвпдоу сувенира и ппставити стална етнпграфска ппставка. Све тп пмпгућиће ппбпљщаое 
самппдрживпг развпја музеја.  

 

4.1.4 Сппрт 

У Прибпју  је активнп пкп 16 сппртских клубпва у кпјима су заступљене гптпвп све пппуларне 
сппртске дисциплине.  

Најзнашајнија сппртска друщтва су Рукпметни клуб ''Прибпј'', Фудбалски клуб ''ФАП'', Кпщаркащки 
клуб ''Прибпј'' и други.  

У ппщтини Прибпј ппстпје следећи сппртски пбјекти: 

- Фудбалски стадипн са атлетскпм стазпм – пбјекат ппврщине 18.000 m2, намеоен за 
фудбал и атлетику. 

                                                 

 

 
2
 ЕU Progres – Прпграм Еврппскпг партнерства са ппщтинама, финансиран пд стране ЕУ и Владе Швајцарске, 

кпји спрпвпди Канцеларија Уједиоених нација за прпјектне услуге (UNOPS). www.progresprogram.org  

http://www.progresprogram.org/
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- Фискултурна сала, ппврщине 700 m2, без гледалищта, са ппремпм за гимнастику, кпщарку, 
рукпмет, пдбпјку, карате и све видпве рекреације. 

- Стрељана за ваздущну пущку скрпмне ппреме ппврщине 200 m2 

- Фудбалски терен са вещташкпм травпм димензија 40 x 20 m, ппгпдан за мале сппртпве на 
птвпренпм прпстпру. 

- Градски базени кпји садрже: пливашки базен димензија 33 x 17 m дубине 1,8 m; базен за 
непливаше димензије 11 x 5,5 x 1 m; дешији базен, пкругли, прешника 8,2 m дубине 0,75 m. 

У ппщтини Прибпј делује д.п.п. Еппксид – Сппртски центар. Сппртски пбјекат је пущтен у рад 
1995. гпдине. Укупна ппврщина  пбјекта 13.200 m2. 

4.1.5 Удружеоа грађана (невладине прганизације) 

У ппщтини Прибпј евидентиранп је ппстпјаое 16 прганизација цивилнпг друщтва, пд кпјих 2 дп 3 
активнп делују. Ппсебнп су активне прганизације: Женска иницијатива и ЕдуктПлан. 

Прпблеми псетљивих друщтвених група 

Представници псетљивих друщтвених група су идентификпвали следеће прпблеме унутар 
лпкалне заједнице: 

- Неппстпјаое свепбухватне анализе ресурса на селу, а ппсебнп женских ресурса щтп 
дпвпди дп недпвпљне искприщћенпсти распплпживих ресурса жена, 
маргинализације и рпдне неједнакпсти  

- Неравнпправан приступ тржищту рада 

- Неједнак приступ материјалним и финансијским ресурсима 

- Неједнак приступ прпфесипналним тренинзима 

- Неравнпправнп ушещће у креираоу, спрпвпђеоу и мпнитпрингу развпјних пплитика и 
стратегија 

- Већа раоивпст на насиље свих врста 

- Ниски нивп пплитишкпг заступаоа жена и маргинализпваних група 

- Ниска заступљенпст у лпкалним и наципналним телима пдлушиваоа 

-  

 

4.2 SWOT анализа  - СТАНОВНИШТВО, ОБРАЗОВАЊЕ И КВАЛИТЕТ ЖИВОТА 

Идентификпвани атрибути у табели резултат су рада ушесника радипница, преставника 
релевантних институција и кпмпетентних ппјединаца у Ппщтини. Табела представља збирни 
исказ оихпвпг виђеоа ппстпјећег стаоа.  

Са радним тимпм за друщтвени развпј пдржане су две радипнице какп би се изврщила анализа  
снага, слабпсти, претои и мпгућнпсти, али и пдредила кљушна питаоа, пднпснп стратещки 
циљеви и прпграми друщтвенпг развпја. 

На пснпву анализе дпщлп се дп следеће табеле: 

СНАГЕ 

+ Развијена мрежа пснпвних щкпла и 
предщкплских устанпва 

+ Ппстпјаое средоих щкпла 

+ Ппстпјаое институција културе 

+ Струшан и калитетан рад Цетра за спцијални 
рад и Црвенпг крста 

+ Ппстпјаое Канцеларије за младе 

СЛАБПСТИ 

- Виспка стппа незаппсленпсти и дугпрпшна 
незаппсленпст 

- Мали удеп станпвнищтва са вищпм и виспкпм 
щкплпм  

- Недпвпљан прилив средстава у бучет и 
неадекватна расппдела средстава 

- Неппвпљна старпсна структура, нарпшитп на 
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+ Ппстпјаое и активан рад прганизација 
цивилнпг друщтва 

+ Ппстпјаое Стратегије за младе 

+ Ппстпјаое Стратегије за унапређеое рпдне 
равнпправнпсти 

+ Струшни кадар у институцијама 

+ Мултикултуралнпст 

селу 

- Недпвпљнп развијени капацитети 
Канцеларије за младе 

- Недпстатак инпвација у свим сегментима 
друщтва 

- Недпвпљна ппремљенпст Дпма здравља 

- Недпстатак капацитета за смещтај старих 
лица 

- Недпстатак практишних знаоа и вещтина 
сврщених средопщкплаца и диплпмираних 
студената 

- Маргинализпване псетљиве друщтвене групе 
(неравнпправан приступ тржищту рада, 
прпфесипналним тренинзима, 
неравнпправнпст ушещћа у креираоу, 
спрпвпђеоу и мпнитпрингу развпјних 
пплитика и стратегија, ниска заступљенпст у 
лпкалним телима пдлушиваоа...) 

- Мали брпј грађана укљушен у културне 
дпгађаје 

Шансе: 
 Гепграфски пплпжај (на трпмеђи Србије, 

Црне Гпре и БиХ) 
 Развпј привреде 
 Активнпсти интернаципналних прпграма 

(PROGRES, HELP...) 
 Ппстпјаое ппдстицајних прпграма Владе 

Републике Србије 
 Ппдрщка прекпгранишнпј сарадои  
 ИПА фпндпви 
 Сарадоа са Наципналнпм службпм за 

заппщљаваое 

Претое: 
 Депппулација Ппщтине  
 Недефинисана пппулаципна пплитика РС 
 Стареое станпвнищтва 
 Пад привредних активнпсти 
 Сирпмащтвп станпвнищтва 
 Незаврщена децентрализација у средоем 

пбразпваоу  
 Екпнпмска нестабилнпст 
 Релативнп шесте прпмене закпнске 

регулативе 
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5. Животна средина 

5.1. Опис тренутне ситуације 

5.1.1 Земљиште 

Ппдрушје ппщтине Прибпј се пдликује разлишитим типпвима земљищта. Дпминaнтну улпгу на 
пвпм ппдрушју имају скелетна земљищта – литпспли. Везују се за активне и умртвљене щпаре 
дплине Лима и притпка. Сирпмащна су хранљивим материјама и немају привредни знашај. Пп 
пбпду Лима и притпка заступљена су кплувијална земљищта. Кплувијум спада у дубпка 
земљищта са малп хумуса, и кпристи се за прпизвпдоу ппврћа. Ту су јпщ и хумуснп-карбпнатна 
земљищта на кпјима расту церпве и букпве щуме. Ранкери су земљищта кпја заузимају 20% 
теритприје Ппщтине. На оима се налазе щуме, ливаде и пащоаци. 

Пд укупне ппврщине ппщтине Прибпј, пд 55.300 ha, на ппљппривреднп прпдуктивнп земљищте 
птпада 18.427 ha или 34,95% теритприје. 

5.1.2. Шуме 

Теритприја ппщтине Прибпј је реалтивнп бпгата щумама кпје су неравнпмернп расппређене. У 
саставу щума 2/3 шине листппадне а ¼ шине шетинарске щуме. Гледанп пд нижих ка вищим 
зпнама, у саставу листппадних щума дпминирају крупна граница или сладун, цер, китоак. 
Мезпфилније врсте су граб, буква и јавпр. Пд шетинарских врста дпминирају црни бпр, бели бпр, 
јела и смрша.  

У Ппщтини има 36.039,3 ha щумскпг земљищта, пд шега је у државнпм власнищтву 22.014,29 ha. 
Запремина у државним щумама је : 3.020.903 m³, пд шега је 63,4% шетинара и 36,3% лищћара. 
Најзаступљеније врсте дрвета пп ппврщини у државним щумама су: буква 43,9%, црни бпр 14,2%, 
смрша 12,7%, храст китоак 12,2% и јела 8,3%.  

Шумама се нераципналнп газдује, такп да се експлпатација врщи уз сешу са лпмпм велике 
кплишине прираста. Најбпље щуме су се задржале на прпстприма кпји су удаљени пд људских 
насеља.  

Запремински прираст у државним щумама је 75.955,40 m³, пднпснп 149,5 m³/ha. У државним 
щумама се ппсеше 22.000 m³, щтп се сматра умереним захватпм. 

Приватне щуме ппкривају 15.851 ha. Дрвна запремина је 2.508.061,17 m³. Текући запремински 
прираст је 33.130 m³. У приватним щумама се гпдищое ппсеше 20.180 m³. 

 
Слика 5.1 – Шуме на прпстпру Ппщтине 

Прпсешна ппщумљенпст на нивпу Ппщтине је 60,9%.  

Државним щумама предузеће газдује прекп свпг прганизаципнпг дела Шумскп газдинствп 
„Пријеппље" из Пријеппља, пднпснп прекп Шумске управе из Прибпја. Државне щуме на 
ппдрушју ппщтине пбухваћене су са тринаест газдинских јединица, ппврщине пд приближнп 
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1.000,0 - 3.000,0 ha кпје заједнп са приватним щумама и щумама ппщтина Пријеппље и Нпва 
Варпщ шине Лимскп щумскп ппдрушје, кпјим се газдује у складу са Ппщтпм пснпвпм газдпваоа 
щумама. 

Пднпс пбраслпг (20.188,0 ha; 92%) и непбраслпг щумскпг земљищта (1.821,0 ha; 8%) мпже се 
сматрати гптпвп пптималним. И пп стаоу инвентара и пп прпизвпднпсти разнпдпбне щуме 
(најшещће букве и  шетинара) далекп надмащују пстале категприје щума. 

На ппдрушју Oпщтине ппстпје два птвпрена лпвищта кпјима газдује ЈП „Србијащуме“. 

5.1.3. Воде 

Хидрпграфску пкпсницу ппщтине Прибпј шини врлп знашајна међунарпдна река Лим шијим 
квалитетпм Србија мпже да управља самп на свпјпј теритприји, па и тп је дп сада шинила 
неуспещнп. На тпм ппдрушју налази се Пптпећкп језерп, кап важан заврщни, кпмпензаципни 
пбјекат Увашкп-лимскпг система акумулација и електрана. Впдптпци на неппсреднпм сливу на 
деснпм и левпм припбаљу Лима дренирају западне Старпвлащке планине, кпје представљају 
најбпље пшуване хидрпграфске системе Србије, кпје пдликује впднп бпгатствп и пп кплишини и пп 
квалитетету впде. 

У складу са стратещким циљевима кпји су дефинисани у Прпстпрнпм плану Републике Србије и 
Впдппривреднпј пснпви Србије, на тпм прпстпру се развијају делпви важних ппдсистема у пквиру 
два система вищег реда: 

(а) Увашкп-лимскпг ппдсистема за снабдеваое впдпм насеља, кпји ће се у складу са стратещким 
рещеоима из Прпстпрнпг плана РС у даљим временским хпризпнтима ппвезивати са Рзавским 
ппдсистемпм, прерастајући у један пд најважнијих интегралних впдппривредних и енергетских 
система Србије; 

(б) Решнпг Ппдсистема Дрине, Лима и Увца, у пквиру кпга се налазе акумулације кап пбјекти за 
гпдищое регулисаое прптпка, хидрпелектране и сви пбјекти за защтиту квалитета впда и защтиту 
пд впда. 

Пбнпва Централнпг впдпвпднпг система (ЦВС) Прибпја и пкплних насеља и прпщиреое истпг и на 
друга насеља ппщтине у дплини Лима, пптпунп се уклапа у стратещку кпнцепцију, јер ЦВС 
Прибпја ппстаје саставни деп Увашкп-лимскпг ппдсистема за снабдеваое впдпм насеља. У складу 
са тим и брига п ппщтпваоу защтите Радпиоскпг језера кап извприщта ппстаје шврщћа државна 
пбавеза. 

У складу са тим шиоеницама, све три ппстпјеће акумулације Увашкпг система (Увашкп, Златарскп и 
Радпиоскп језерп), мада су ван ппдрушја ппщтине Прибпј, представљају недељиву технплпщкп-
управљашку целину са акумулацијпм и ХЕ Пптпећ, јер битнп утишу на режиме впда Лима на 
ппдрушју ппщтине Прибпј. 

Табела 5.1 – Перфпмансе ппстпјећих акумулација 

Акумулација Река Најближе насеље 
Укупна 

запремина 
(106m3) 

Намена 

Сјенишкп језерп Увац Нпва Варпщ 213 Е, П, В, Р, П, Т 

Златарскп језерп Увац Кпкин Брпд 273 Е, П, В, Р, П, Т 

Радпиоскп језерп Увац Кпкин Брпд 7 Е, Р, Т 

Пптпећкп језерп Лим Прибпј 44 Е, Р, Т 

Извпр: Прпстпрни план ппштине Прибпј (нацрт) 

Легенда за намену: Е – енергетика; О – пплемеоиваое малих впда, В – снабдеваое впдпм 
насеља; П – кпнтрпла ппплава; Р – рибарствп; Т - туризам и рекреација 
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Увашкп-лимски решни систем је вепма важан ппдсистем у пквиру решнпг система Дрине са 
Лимпм, једним пд 11 великих решних система у Србији. Тај ппдсистем је јединствена хидраулишка 
целина, такп да су и хидрптехнишки пбјекти ван ппдрушја ппщтине Прибпј пд изузетнпг знашаја за 
уређеое, защтиту и кприщћеое впда на теритприји Oпщтине. У пквиру тпг ппдсистема налазе се 
две најважније акумулације Србије кпје заједнп пбезбеђују делимишнп вищегпдищое 
регулисаое Увца - Сјенишкп и Златарскп језерп, затим Радпиоскп језерп кап пбјекат кпји 
усмерава регулисан прптпк према ХЕ Бистрица, кап и ХЕ Пптпећ, кап кљушна кпмпензаципна 
акумулација на Лиму на крају тпг система. У пквиру тпг система се налазе три важне 
хидрпелектране: ХЕ Увац (36 МW, 72 GWh/гпд.), ХЕ Кпкин Брпд (21,4 МW, 60 GWh/гпд.) и ХЕ 
Бистрица (102,6 МW, 370 GWh/гпд.). Важан елемент тпг система су акумулација и 
хидрпелектрана Пптпећ на Лиму (51 МW, 201 GWh/гпд.), јер оена акумулација служи кап 
кпмпензаципни базен за врщну регулаципну ХЕ Бистрица. На тај нашин, тај решни ппдсистем, са 
снагпм пд 211 МW, кпја се превасхпднп валпризује у врщнпм режиму, један је пд најважнијих 
решних система Србије. 

Деп тпг система су каналски и тунелски систем за превпђеое впде реке Бпрпщице са Пещтерскпг 
платпа у слив реке Вапе и Увца, у циљу ппвећаоа прптпка Увца и енергетских ефеката тпг 
каскаднпг система.  

На разматранпм ппдрушју се планира реализација бране Клак на Увцу, у каопну на сампм улазу 
Увца на ппдрушје ппщтине Прибпј. Тпм нпвпм бранпм се ппвећава запремина Радпиоскпг језера 
и пмпгућава реализација РХЕ Бистрица 2. Највећи деп прпстпра акумулације Клак се задржава на 
месту садащоег Радпиоскпг језера, дпк се низвпдни деп реализује у тещкп приступашнпм 
каопну Увца. Малим ппвећаоем кпте НУ акумулације Клак (Радпиоа), са кпте 812 m н.в. на кпту 
815 m н.в., дпбија се вепма ппгпдна акумулација за реверзибилну електрану, кпја са пкп 30 × 106 
m3 кприсне запремине пмпгућава пунп дневнп, па и недељнп регулисаое. Тп реверзибилнп 
ппстрпјеое је једнп пд најппгпднијих планираних пбјеката те врсте у Србији, јер је пмпгућена 
кпнцентрација пада на дпста краткпм растпјаоу. Дпои кпмпензаципни басен је Прибпјскп језерп. 

Каналисаое и санитација насеља 

Ппщтп је развпј каналисаоа и санитације насеља знатнп каснип у пднпсу на развпј впдпвпдних 
система, кљушни задатак је – реализација система кпјим би се надпкнадилп запстајаое на тпм 
плану. Пснпвна кпнфигурација система за каналисаое Прибпја и пкплних насеља већ је 
фпрмирана и кпнфигураципнп усппстављена, такп да се у нареднпм перипду наставља пбнпва и 
даљи развпј такп дефинисанпг система. 

 Тп се пднпси на:  

 Усппстављаое система за пдвпдоу птпадних впда насеља и за пдвпдоу атмпсферских 
впда.  

 Изградоу магистралних кплектпра за птпадне впде. 

 Предтретмане птпадних впда индустрије, пре оихпвпг упущтаоа у кплектпре.  

5.1.4. Минералне сировине 

У тпку ппследоих гпдина врщенп је детаљнп истраживаое већег брпја ппзнатих минералних 
сирпвина, метала и неметала, а у тпку геплпщкпг картираоа регистрпване су и маое кплишине 
минералних сирпвина. 

Бакар је кпнцентрисан у дијабазима у пблику сулфида или у ппврщинским делпвима у пблику 
хидрпкарбпната бакра. Пве ппјаве су генетски двпврсне: магматске или хидрптермалне. 
Магматске ппјаве су мале и средои садржаји бакра са највище дп 0,5%. Садржај бакра у 
хидрптермалним ппјавама је дпста низак, а и димензије ппјава су мале. 
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Манган. Северпзападнп пд Прибпјске Баое у бази дијабаз-рпжнашке фпрмације, а изнад 
тријаских крешоака налазе се мала спшива и мугле хидрпксида мангана. Мангански минерали су 
представљени пирплузитпм и псилпмеланпм. Пве ппјаве немају екпнпмски знашај. 

Хрпм. У делу Златибпрскпг масива кпји припада ппщтини Прибпј кпнстатпвана је руда хрпма у 
ппдрушју Брезне. Ппдрушје Брезна налази се између Лпмнишке реке на истпку и Црнпг Врха на 
западу. Квалитет хрпма у пвим ппјавама знатнп варира, и сврстава се у нискпхрпмне руде. 

Магнезит, у виду жица разлишитпг пружаоа, пада или прпстираоа, су најинтересантније 
минералне сирпвине пткривене на теренима Златибпрскпг масива. Ппјављиваое магнезита је 
везанп за щиру пкплину Брезне, дпк се у псталим делпвима терена не ппјављују. Ппјављиваое 
магнезита је у виду жица прпменљиве дебљине (пд 0,2 дп 3,0 m), ппказује пгранишенп пружаое 
(пд 20 дп 100 m); ппказују малп прпстираое пп дубини; квалитет магнезита је у прпсеку дпбар, 
прпсешни садржај МgO је 46,22%.  

Плпвп и цинк. Маое ппјаве плпва и цинка су кпнстатпване у палепзпјским седимснтима планине 
Јавпра (Лисишина и Спшице). Кпнстатпване су мале кварцне жице у пещшарима, кпје садрже пирит 
и галенит. Дебљина пвих жица је дп 10 cm, а пп пружаоу су праћене дп 2 m. 

Грађевински и украсни камен. Збпг интензивне изградое у пвпм ппдрушју птвпрен је велики брпј 
каменплпма грађевинскпг материјала, кап и украснпг камена. Каменплпми грађевинскпг 
материјала су у тријаским крешоацима, изузев кпд Биша где се праве кпцке пд пливинскпг габра. 
Украсни камен експлпатище се у Црнпј Стјени (карбпнски тамнп сиви крешоаци). Грађевински 
материјал се највище експлпатище прекп лежищта щљунка и песка у кприту реке Лим. 

5.1.5. Термоминерални извори 

Термпминерални извпри су кпнцентрисани пкп Баое, али нажалпст нису сви каптирани. Ппстпји 
пправдана претппставка да би се пдгпварајућим истражним радпвима у щирем пкружеоу 
Прибпјске баое мпгли прпнаћи и други термални извпри, кпји би се мпгли врлп успещнп 
кпристити за развпј баоскпг туризма. 

Најппзнатије извприщте је пнп на кпме је ппдигнута Стара Баоа на 530 m н.в. са једним базенпм, 
шији извпр даје у секунди 43 литара впде, температуре 37 ˚С. Над слабијим извпрпм изграђена су 
три базена Нпве Баое капацитета 15 l/s са температурпм впде 36,5 ˚С. Издащнпст свих лекпвитих 
извпра прелази 80 l/s. Впда је без мириса и укуса, акратптерма, а пп хемијскпм саставу слабп 
радипактивна, индиферентна индиферентна хпрнептерма земнп-алкалнпг типа. Лекпвита впда се 
пије, али се вище кпристи за купаое. 

У земљи исппд Баое и оене щире пкплине, лежи пгрпмна прирпдна акумулација шисте хладне 
впде - Муртенишкп језерп. Такпђе, исппд те акумулације на прекп 900 km2, лежи језерп тппле 
впде температуре пкп 60 ˚С, дп сада неискприщћенп. 

           

Слика 5.2 – Извприщта термпминералних и лекпвитих впда на ппдрушју Ппщтине  

Свим прирпдним ресурсима, кпји мпгу бити знашајни пптенцијал Ппщтине, управља Република 
Србија прекп надлежних министарстава. Иакп је улпга Ппщтине пгранишена, ппстпји велики 
интерес лпкалне сампуправе да ушествује у ствараоу услпва за кприщћеое прирпдних ресурса 
кпји се налазе на оенпј теритприји. 
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5.1.6. Заштита животне средине и управљање отпадом 

Јавнп кпмуналнп предузеће „Услуга“ пбавља кпмуналну делатнпст у ппщтини Прибпј. Впдпвпдна 
мрежа је изграђена у главним градским и приградским насељима, а брпј станпвника кпји су 
пбухваћени впдпвпднпм мрежпм се креће пкп 20.000. Впдпвпдна мрежа је застарела, а оенп 
пдржаваое је птежанп  збпг старпсти впдпвпдне мреже и виспке цене материјала неппхпднпг за 
врщеое ппправки. Сепска ппдрушја нису пбухваћена системпм впдпвпдне и канализаципне 
мреже. 

Тренутнп стаое система за прганизпвану евакуацију птпада у Ппщтини је на изразитп нискпм 
нивпу. Наципналнпм стратегијпм п управљаоу птпадпм предвиђенп је фпрмираое регипналних 
деппнија кап екпнимишнијег и савременијег рещеоа прпблема управљаоа шврстим птпадпм. 

Према Плану управљаоа кпмуналним птпадпм за Прибпј је планирана регипнална санитарна 
деппнија са ппщтинама Нпва Варпщ, Сјеница  и Пријеппље. 

На пснпву пквира Стратегије управљаоа птпадпм, рещавајући прпблем управљаоа птпадпм за 
насеље Прибпј урађена је Студија вреднпваоа и избпра лпкације санитарне деппније 
кпмуналнпг шврстпг птпада за ппщтине Нпва Варпщ, Прибпј, Пријеппље и Сјеница (Институт 
"Кирилп Савић" а.д. Бепград). 

Генералнп ппсматранп, на пснпву претхпдних анализа и вреднпваоа алтернативних лпкација за 
заједнишку санитарну деппнију кпмуналнпг шврстпг птпада за шетири ппщтине, закљушенп је да 
три лпкације Баоица, Дубпки дп и Пщтрик испуоавају велику већину критеријума кпје треба да 
испуни лпкација регипналне деппније. 

Узимајући у пбзир пптребне услпве кпје треба да испуни пдпбрена лпкација пп питаоу 
прпстпрних, функципналних, прирпдних и ствпрених карактеристика а на пснпву претхпднп 
излпженпг студијскп-аналитишкпг ппступка, изведен је закљушак да се кап најппвпљнија лпкација 
за будућу заједнишку деппнију кпмуналнпг шврстпг птпада за ппщтине Нпва Варпщ, Прибпј,  
Пријеппље и Сјеница, намеће лпкацију Баоица кап лпкацију кпја испуоава највећи брпј и 
квалитет критеријума када је у питаоу пва намена прпстпра. 

Збпг близине планиране регипналне деппније у Баоици (на удаљенпсти пд пкп 30 km пд 
Прибпја) на теритприји ппщтине Прибпј не планирају се трансфер станице. Збпг пптребе и 
пправданпсти рециклаже птпада мпгуће је фпрмираое рециклажних двприщта у центрима 
заједнице насеља на главним сапбраћајним правцима. 

 

5.1.7. Обновљиви извори енергије 

Мале хидрпелектране. Катастрпм малих хидрпелектрана (МХЕ) из 1987. гпдине предвиђена је 
изградоа малих хидрпелектрана и на теритприји ппщтине Прибпј. Разматране су мпгућнпсти 
грађеоа МХЕ на 16 лпкација на ппдрушју Ппщтине, кпје су дефинисане у Катастру МХЕ пд брпја 
721 дп брпја 736. У већини слушајева се ради п МХЕ малих снага, 100÷300 kW, са скрпмним 
енергетским ушинцима, најшещће пкп 500÷1000 МWh/гпд. Запажа се да се технишка рещеоа тих 
МХЕ разматраних у Катастру заснивају на кпнцентрацији падпва и снага дпста дугим цевпвпдним 
деривацијама, у неким слушајевима и пп вище килпметара. Тп има брпјне пзбиљне екплпщке 
слабпсти: дугашки пптези река се пстављају самп са екплпщким прптпкпм; дугашким цевпвпдним 
деривацијама знашајнп се нарущавају амбијенталне вреднпсти щире зпне впдптпка - кпји су шестп 
јединствени у хидрпграфскпми амбијенталнпм смислу; нека рещеоа нису ппвпљна са гледищта 
насеља, јер их пстављају са малп впде у впдптпку кпји управп крпз оих прптише и представља 
кљушни елемент оихпве урбане пспбенпсти и преппзнатљивпсти. 

Имајући у виду те шиоенице све лпкације кпје су разматране у Катастру МХЕ, кап и оихпве 
дисппзиције треба третирати самп кап пптенцијалне мпгућнпсти кпје пружају хидрпграфија и 
тпппграфија, а никакп кап технишка рещеоа кпја билп шиме пбавезују и пнпга кп жели да гради и 
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надлежне институције кпје грађеое МХЕ треба да пдпбре треба тражити грађевински и екплпщки 
раципнална рещеоа, али најпре уз пзбиљнп преиспитиваое да ли се тај впдптпк уппщте сме 
кпристити на такав екплпщки неппвпљан нашин и да ли се тај деп слива предвиђа за неки вид 
екплпщке защтите. 

Енергија ветра. У тпку је израда студије п изградои и експлпатацији електрана на ветар, кпја ће 
лпцирати зпне најппвпљнијих специфишних пптенцијала ветра. Према тематским картама  
теритприја ппщтине Прибпј налази се у зпни псредоих прпсешних енергија ветра у Србији, са 
интензитетпм (на 100 m висине) дп 75÷150 kWh/m2 и у јануару и у јулу.  

У складу са принциппм да се ветрпелектране граде самп на местима за кпје се накпн истражних 
радпва заинтересују кпнкретни инвеститпри, јпщ пре ппстављаоа стубпва за истраживаое 
брзина ветра треба прибавити сагласнпст Завпда за защтиту прирпде Србије, јер се за вище 
ппдрушја у тпј зпни предвиђају у будућнпсти пдређени видпви защтите, а ветрпгенератпри су 
несппјиви са защтићеним амбијенталним целинама.  

Спларна енергија. Према пквирним истраживаоима разматранп ппдрушје ппщтинеПрибпј спада 
у зпну са интензитетпм суншевпг зрашеоа нещтп маоим пд средоег за Србију, са брутп пкп 
300÷1400 kWh/m²·гпдина (прпсек за Србију пкп 1400 kWh/m²·гпдина). Степен искприщћеоа 
зависи пд нашина кпнверзије пријемника, па се пквирнп мпже сматрати да је на ппдрушју 
Oпщтине прпсешна искпристива енергија суншеве енергије дп пкп 700 kWh/m²·гпдина. Не 
предвиђа се - јер није екпнпмишна - неппсредна кпнверзија у електришну енергију. Међутим, 
кпнверзија у тпплптну енергију, пре свега врлп екпнпмишним уређајима на крпвпвима за 
загреваое впде за санитарне пптребе, па у неким пкплнпстима и за дпгреваое индивидуалних 
стамбених јединица, има пуни припритет. Екпнпмски и прганизаципнп треба ппдстицати тај вид 
кпнверзије, кпји спада у врлп раципналне нашине супституције пптрпщое електришне енергије. 

Енергија бипмаса. Кприщћеое птпадних бипмаса предвиђа се искљушивп на нивпу 
индивидуалних дпмаћинстава, пре свега у сепским насељима. Сакупљаое бипмаса са щирег 
ппдрушја, ради изградое већих термпизвпра нема енергетскп, екпнпмскп и екплпщкп 
пправдаое. 

5.2 SWOT анализа  - ЖИВОТНА СРЕДИНА 

Идентификпвани атрибути у дпопј табели резултат су рада ушесника радипница, преставника 
релевантних институција и кпмпетентних ппјединаца у Ппщтини. Табела представља збирни 
исказ оихпвпг виђеоа ппстпјећег стаоа.  

Са радним тимпм за живптну средину и инфраструктуру пдржане су две радипнице какп би се 
изврщила анализа  снага, слабпсти, претои и мпгућнпсти, али и пдредила кљушна питаоа, 
пднпснп стратещки циљеви и прпграми живптне средине. 
На пснпву анализе дпщлп се дп следеће табеле: 

Снаге: 

+ Урађен Регипнални план управљаоа птпадпм 

+ Пдређена лпкација за регипналну санитарну 
деппнију и урађена дпкументација 

+ Впднп бпгатствп – пп кплишини и квалитету 

+ Шумскп бпгатствп 

+ Ппстпјаое термпминералних извпра 

+ Пптенцијали за  кприщћеое  пбнпвљиве 
енергије – мале хидрпелектране, ветар, 
птпад, бипмаса, спларна енергија 

+ Незагађенп ппљппривреднп земљищте 

Слабпсти: 

 Недпвпљна инфпрмисанпст станпвнищтва п 
питаоима защтите живптне средине 

 Низак нивп струшнпсти у пбласти защтите 
живптне средине 

 Недпстатак мерних станица за праћеое 
квалитета впде, ваздуха земљищта 

 Неадекватнп санираое птпадних впда  

 Неадекватнп управљаое шврстим птпадпм 

 Недпстатак катастра п ппстпјећим прирпдним 
ресурсима  

 Неппстпјаое МСП и предузетника у кпји се 
баве прикупљаоем и рециклажпм птпада 

 Недпстатак урбанистишких планпва 

 Неприлагпђена путна инфраструктура 
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 Велики губици на впдпвпднпј мрежи 

 Ппјава клизищта 

Шансе: 

 Дпнпщеое пакета Закпна из пбласти защтите 
живптне средине 

 Заинтереспванпст страних инвеститпра за 
улагаое у екплпгију 

 Ппвећаое међурегипналне сарадое (Бпсна и 
Херцегпвина, Црна Гпра) 

 Стимулативне мере са републишкпг нивпа у 
пбласти екплпгије  

 Увпђеое ЕУ стандарда 

 Ппстпјаое дпмаћих фпндпва за пбезбеђиваое 
средстава 

Претое: 

 Недпвпљан нивп екпнпмскпг развпја 
друщтва 

 Елементарне неппгпде (клизищта и др.) 

 Недпврщетак  закпнске трансфпрмације и 
дпнпщеое свих системских закпна     
(трансфпрмација ЈП, власнищтвп лпкалне 
сампуправе, сектпрски закпни, итд.) 

 Инсталираое «прљавих» технплпгија 

 Лимитиране надлежнпсти Oпщтине 

 
 

6. Дефинисање стратегије 

На пснпву приказа тренутнпг стаоа пп 3 пснпвна елемента пдрживпг развпја (1. Екпнпмски 
развпј, 2. Станпвнищтвп, пбразпваое, квалитет живпта и 3. Защтита живптне средине), кап и 
спрпведених анализа, у наставку  се дефинище стратегија са свпјим пснпвним параметрима. 

 

6.1. Изјава о визији одрживог развоја 

Прибпј 2017.гпдине – Центар баоскпг туризма кпји пстварује привредни раст, кпристећи 
прирпдне ресурсе у складу са принципима пдрживпг развпја.  Прпстпрнп и инфраструктурнп 

уређена ппштина са значајнп унапређеним квалитетпм живпта грађана. 

Прибпј 2017.гпдине: 

 Центар баоскпг туризма, са развијенпм ппнудпм рекреативнпг, сппртскпг и сепскпг 
туризма. Ппщтина са развијеним сектпрпм МСП, у кпјпј је успещнп приватизпван ФАП. 
Средина у кпјпј се заступљени стпшарствп и впћарствп са виспким степенпм прераде. 

 Ппщтина са квалитетним пснпвним и средоим струшним пбразпваоем кпје пдгпвара 
пптребама привреде и пдрживпг развпја. Заједница са савременпм примарнпм 
здравственпм защтитпм, у кпјпј ппстпји дпбар, савремени старашки дпм. Средина са 
бпгатим и разнпвсним културним садржајем и развијеним базишним сппртпм. 

 Ппщтина кпја има рещенп питаое управљаоа птпадпм и птпадним впдама. Уређена 
средина са защтићеним ппдрушјима. 

 

6.2 Дефинисање приоритета, стратешких циљева и 
програма 

На пснпву спцип-екпнпмске анализе, а у складу са визијпм пдрживпг развпја ппщтине Прибпј 
дефинисанп је пет припритета Стратегије: 

- Припритет 1: Пдрживи привредни раст 

- Припритет 2: Ппдизаое квалитета услуга у пбласти спцијалне пплитике 

- Припритет 3: Ппвећаое дпступнпсти услуга из пбласти културе и сппрта 
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- Припритет 4: Защтита и кприщћеое прирпдних ресурса у складу са принципима пдрживпг 
развпја 

- Припритет 5: Прпстпрнп и инфраструктурнп уређеое Ппщтине и унапређеое рада 
ппщтинских служби 

Припритет 1: Пдрживи привредни раст 

Припритет се пднпси на екпнпмски развпј и тп на развпј привреде уз пшуваое прирпдних 
ресурса.  У пквиру пвпг припритета ппстављени су следећи стратещки циљеви, а у пквиру оих и 
прпграми. 

Стратешки циљ 1.1: Ппвећана заппсленпст за 5% дп 2017.гпдине 

Прпграм 1.1.1: Ппдрщка псниваоу нпвих привредних субјеката (тзв.“старт-уп“) 

Прпграм 1.1.2: Ппдрщка пдржаваоу и расту ппстпјећих привредних субјеката 

Стратешки циљ 1.2: Унапређени капацитети за развпј туризма ппвећаоем смещтајних 
капацитета за 100% и увпђеоем минималнп 10 нпвих садржаја и активнпсти дп 2017.гпдине 

Прпграм 1.2.1: Туристишка валпризација Прибпјске баое 

Прпграм 1.2.2: Уређеое ппстпјећих туристишких лпкалитета и унапређеое ппстпјећих и 
увпђеое нпвих туристишких активнпсти 

Стратешки циљ 1.3: Ппвећани прихпди ппљппривредних газдинстава за 50% дп 2017.гпдине 

Прпграм 1.3.1: Стимулисаое интензивне ппљппривредне прпизвпдое 

Прпграм 1.3.2: Стимулисаое прераде ппљппривредних прпизвпда   

Припритет 2: Ппдизаое квалитета услуга из пбласти спцијалне пплитике  

Припритет се пднпси на станпвнищтвп, пбразпваое и квалитет живпта и пбухвата следеће 
аспекте спцијалне пплитике: пбразпваое, здравствп, спцијалне услуге. У пквиру оега су утврђени 
следећи стратещки циљеви, унутар кпјих су дефинисани прпграми: 

Стратешки циљ 2.1: Ппбпљщани услпви у щкплама и пбразпваое усклађенп са пптребама 
привреде и захтевима пдрживпг развпја дп 2017.гпдине 

Прпграм 2.1.1: Ппремаое пснпвних и средоих щкпла 

Прпграм 2.1.2: Унапређеое прпграма пбразпваоа у пснпвним и средоим щкплама 

Стратешки циљ 2.2: Ппдигнут квалитет и дпступнпст услуга у здравству и унапређени 
капацитети за бригу п старима и другим псетљивим групама такп да се брпј задпвпљних 
кприсника ппвећава сваке гпдине за 5% 

Прпграм 2.2.1: Унапређеое здравствених услуга 

Прпграм 2.2.2: : Унапређеое бриге п старима 

Прпграм 2.2.3: Ппдрщка женама, пспбама са инвалидитетпм и др.псетљивим групама 

Припритет 3: Ппвећаое дпступнпсти услуга из пбласти културе и сппрта 

Припритет се пднпси на квалитет живпта, пднпснп на културу и сппрт и пбухвата следеће 
стратещке циљеве, а циљеви прпграме: 

Стратешки циљ 3.1: Ппвећан брпј грађана кпји кпристе услуге институција културе за 100% дп 
2017.гпдине 

Прпграм 3.1.1: Пшуваое ппстпјећих културних садржаја 

Прпграм 3.1.2: Развпј нпвих културних садржаја 
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Стратешки циљ 3.2: Ппвећан брпј грађана кпји кпристе сппртске пбјекте за 100% дп 
2017.гпдине 

Прпграм 3.2.1: Инфраструктурнп ппремаое сппртских пбјеката 

Припритет 4: Заштита и кпришћеое прирпдних ресурса у складу са принципима пдрживпг 
развпја 

Припритет се пднпси на защтиту и унапређеое  живптне средине и пбухвата следеће циљеве, у 
пквиру кпјих су дефинисани прпграми. 

Стратешки циљ 4.1: Усппстављен систем за управљаое птпадпм на целпј теритприји 
Ппщтине дп 2017.гпдине 

Прпграм 4.1.1: Управљаое птпадпм 

Прпграм 4.1.2: Санација и рекултивација ппстпјећих деппнија 

Стратешки циљ 4.2: Ппдигнут квалитет ппврщинских впда и защтићена најмаое једна пбласт 
на ппдрушју Ппщтине  дп 2017.гпдине 

Прпграм 4.2.1: Защтита и регулација впдптпкпва 

Прпграм 4.2.2: Мпнитпринг земље, впде и ваздуха 

Припритет 5: Прпстпрнп и инфраструктурнп уређеое Ппштине и унапређеое рада ппштинских 
служби 

Припритет се пднпси на развпј инфраструктуре и пбухвата следеће стратещке циљеве, а у пквиру 
циљева прпграме: 

Стратешки циљ 5.1: Унапређена путна и кпмунална инфраструктура дп 2017.гпдине 

Прпграм 5.1.1: Рехабилитација ппстпјеће путне мреже и изградоа нпве 

Прпграм 5.1.2: Рекпнструкција ппстпјеће и изградоа нпве канализаципне и впдпвпдне 
мреже 

Стратешки циљ 5.2: Плански уређен прпстпр ппщтине 

Прпграм 5.2.1: Санација клизищта 

Прпграм 5.2.2: Уређеое јавних ппврщина (паркинзи, грпбља, пијаце...) 

Стратешки циљ 5.3: Унапређен рад ппщтинских служби 

Прпграм 5.3.1: Ппдизаое капацитета ппщтинских служби 
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Визија:  

Прибпј 2017.гпдине – Центар баоскпг туризма кпји пстварује привредни раст, кпристећи прирпдне ресурсе у складу са принципима пдрживпг развпја.  
Прпстпрнп и инфраструктурнп уређена ппщтина са знашајнп унапређеним квалитетпм живпта грађана 

     

Припритет 1: Пдрживи привредни раст 

 

 Припритет 2: Ппдизаое квалитета услуга из 
пбласти спцијалне пплитике 

 Припритет 3: Ппвећаое дпступнпсти услуга из 
пбласти културе и сппрта 

           
  

Стратешки циљ 1.1: Ппвећана 
заппсленпст за 5% дп 2017. гпдине 

   
Стратешки циљ 2.1: Ппбпљщани услпви 
у щкплама и пбразпваое усклађенп са 
пптребама привреде и захтевима 
пдрживпг развпја дп 2017. гпдине 

   
Стратешки циљ 3.1: Ппвећан брпј 
грађана кпји кпристе услуге институција 
културе за 100% дп 2017. гпдине 

        

                                               
    

Прпграм 1.1.1: Ппдрщка 
псниваоу нпвих привредних 
субјеката (тзв.“start-uп“) 

     
Прпграм 2.1.1: Ппремаое 
пснпвних и средоих щкпла 

     
Прпграм 3.1.1: Пшуваое 
ппстпјећих културних садржаја                

                                               
    

Прпграм 1.1.2: Ппдрщка 
пдржаваоу и расту ппстпјећих 
привредних субјеката 

     
Прпграм 2.1.2: Унапређеое 
прпграма пбразпваоа у пснпвним 
и средоим щкплама 

     
Прпграм 3.1.2: Развпј  
нпвих културних садржаја               

                                               
  

Стратешки циљ 1.2: Унапређени 
капацитети за развпј туризма 
ппвећаоем смещтајних капацитета за 
100% и увпђеоем минималнп 10 нпвих 
садржаја и активнпсти дп 2017. гпдине 

   
Стратешки циљ 2.2: Ппдигнут квалитет и 
дпступнпст услуга у здравству и 
унапређени капацитети за бригу п 
старима и другим псетљивим групама 
такп да се брпј задпвпљних кприсника 
ппвећава сваке гпдине за 5% 

   
Стратешки циљ 3.2: Ппвећан брпј 
грађана кпји кпристе сппртске пбјекте за 
100% дп 2017. гпдине 
 

        

                                               
    

Прпграм 1.2.1: Туристишка 
валпризација Прибпјске баое 

     
Прпграм 2.2.1: Унапређеое 
здравствених услуга 

     
Прпграм 3.2.1: Инфраструктурнп 
ппремаое сппртских пбјеката               
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Прпграм 1.2.2: Уређеое 
ппстпјећих туристишких  
лпкалитета и унапређеое 
ппстпјећих и увпђеое нпвих 
туристишких активнпсти 

     
Прпграм 2.2.2: Унапређеое бриге 
п старима 

                

                         

                                               
  

Стратешки циљ 1.3: Ппвећани прихпди 
ппљппривредних газдинстава за 50% дп 
2017. гпдине 

     
Прпграм 2.2.3: Ппдрщка женама, 
пспбама са инвалидитетпм и 
др.псетљивим групама 

                

                       

                                               
    

Прпграм 1.3.1: Стимулисаое 
интензивне ппљппривредне  
прпизвпдое 

                                

                                    

                                               
    

Прпграм 1.3.2: Стимулисаое 
прераде ппљппривредних 
прпизвпда   

                                

                                    

                                               
                                               
        Припритет 4: Защтита и кприщћеое прирпдних 

ресурса у складу са принципима пдрживпг 
развпја 

 Припритет 5: Прпстпрнп и инфраструктурнп 
уређеое Ппщтине и унапређеое рада 
ппщтинских служби 

        
                 

                                               
          

Стратешки циљ 4.1: Усппстављен систем 
за управљаое птпадпм на целпј 
теритприји Ппщтине дп 2017. гпдине 

   
Стратешки циљ 5.1: Унапређена путна и 
кпмунална инфраструктура дп 2017. 
гпдине 

        

                     

                                               
            

Прпграм 4.1.1: Управљаое 
птпадпм 
 

     Прпграм 5.1.1: Рехабилитација 
ппстпјеће путне мреже и 
изградоа нпве 
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Прпграм 4.1.2: Санација и 
рекултивација ппстпјећих 
деппнија 

     
Прпграм 5.1.2: Рекпнструкција 
ппстпјеће и изградоа нпве 
канализаципне и впдпвпдне 
мреже 

        

                         

                                               
          

Стратешки циљ 4.2: Ппдигнут квалитет 
ппврщинских впда и защтићена најмаое 
1 пбласт на ппдрушју Ппщтине  дп 2017. 
гпдине 

   
Стратешки циљ 5.2: Плански уређен 
прпстпр Ппщтине 

        

                     

                                               
            

Прпграм 4.2.1: Защтита и 
регулација впдптпкпва 

     
Прпграм 5.2.1: Санација клизищта 
 

        

                         

                                               
            

Прпграм 4.2.2: Мпнитпринг 
земље, впде и ваздуха 

     
Прпграм 5.2.2: Уређеое јавних 
ппврщина (паркинзи, грпбља...) 

        

                         

                                               
                          

Стратешки циљ 5.3: Унапређен рад 
ппщтинских служби 

        

                                  

                                               
                            

Прпграм 5.3.1: Ппдизаое 
капацитета ппщтинских служби 

        

                                    

 

Схема 6.1. Графишки приказ пснпвних параметара Стратегије 
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7. АКЦИОНИ ПЛАН 
 

Акципни план Стратегије приказан на пвпм месту треба да ппслужи кап пснпва за израду гпдищоих пперативних планпва с циљем реализације пве Стратегије. 

Акципни план пбухвата: 

 Пет (5) припритета, 

 12 стратещких циљева, 

 23 прпграма, и 

 67 идентификпваних прпјеката 

Наппмене: 

 Збпг утицаја светске екпнпмске кризе, какп на глпбалнпм, такп и на наципналнпм нивпу, нека предвиђаоа пп питаоу утицаја Стратегије на релевантне 
индикатпре се не мпгу дати дпвпљнп прецизнп, али се пшекује да ће се пдређена ппбпљщаоа ипак пстварити, у складу са укупнпм ситуацијпм. 

 У кплпни “Изнпс и извпр финансираоа": 

o “Изнпс” представља прпцеоену вреднпсти прпјеката изражену у наципналнпј валути – РСД (права вреднпст прпјеката ће бити прецизније 
пдређена тек када се сваки кпнкретни прпјекат детаљнп развије). 

o “Извпр финансираоа“ представља дппринпс мпгућих финансијера за ппдрщку финансираоу и имплементацији прпјеката. 

o Прпцена бучета прпјеката је дата на пснпву курса 1 ЕУР = 100,00 РСД 

 У кплпнама “Прпјекат“, “Партнери“, “Време реализације“, кап и “Индикатпри“, такпђе су дате пквирне вреднпсти/називи, а прецизније ће бити 
пдређени када се кпнкретни прпјекти детаљнп развију. 

Прпцеоена вреднпст Стратегије изнпси 3.115.485.000,00 РСД. Ушещће ппщтине Прибпј у реализацији Стратегије је 269.629.600,00 РСД. 
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1 .  ПРИПРИТЕТ:   Пдрживи привредни раст 

1.1. Стратешки циљ:  Ппвећана заппсленпст за 5% дп 2017.гпдине Степен важнпсти циља 

ВИСПК 

1.1.1. Прпграм:  Ппдрщка псниваоу нпвих привредних субјеката (тзв.“старт-уп“) 

Брпј Прпјекат/активнпст Партнери 
Време 

(перипд) 

Изнпс и извпр 
финансираоа 

(РСД 
Индикатпри 

Статус 
прпјекта 

1.1.1.1 

Усппстављаое система ппдрщке за нпве привредне 
субјекте са пптенцијалпм раста и развпја – 
субвенципнисаое кпмуналних услуга и пружаое 
ппслпвних услуга 

Удружеое 
предузетника 

2012-2017. 
10.000.000 

(2.000.000 гпдищое) 
Ппщтина Прибпј 

-Бр.нпвих 
привредних 
субјеката 
-Брпј нпвих радних 
места 

Прпјектна 
идеја 

1.1.1.2 
Дпдела бесппвратних средстава за ппдстицај 
сампзаппщљаваоу 

НСЗ, ХЕЛП 2012. 

4.400.000 
Ппщт.Прибпј – 25%  

НСЗ и ХЕЛП – 75%  
 

-Бр.нпвих 
привредних 
субјеката 
-Брпј нпвих радних 
места 

Ппстпји 
прпјекат 

1.1.2. Прпграм:  Ппдрщка пдржаваоу и расту ппстпјећих привредних субјеката 

Брпј Прпјекат/активнпст Партнери 
Време 

(перипд) 

Изнпс и извпр 
финансираоа 

(РСД 
Индикатпри 

Статус 
прпјекта 

1.1.2.1 Унапређеое рада канцеларије за ЛЕР  РРА Златибпр 2012. 
1.500.000 

Ппщтина Прибпј 

-брпј нпвих услуга 
-брпј кприсника 
услуга 
-изнпс пбезбеђених 
инвестиција 
-бр.нпвих радних 
места 

Ппстпји 
прпјекат 

1.1.2.2 
Израда прпјектнп-технишке дпкументације и 
псниваое удружеоа зпне унапређенпг ппслпваоа 
(БИД зпне) 

Удружеое 
предузетника 

2012-2016. 
5.000.000 

Ппщт. Прибпј – 10% 
Дпнатпри – 90% 

-ппврщина 
пбухваћена БИД 
зпнпм 

Ппстпји идејнп 
рещеое 
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-бр.привредних 
субјеката 
пбухваћених БИД 
зпнпм 

1.1.2.3 Ппдрщка удружеоу предузетника  
Удружеое 
предузетника 

2012- 2017. 
3.000.000  

(600.000 гпдищое) 
Ппщт.Прибпј 

-бр.нпвих услуга 
-бр.кприсника 
услуга 
-бр.шланпва 
удружеоа 

Ппстпји 
прпјекат 

1.1.2.4 
Дпдела бесппвратних средстава за ппдстицај 
заппщљаваоу 

Ппщт.Прибпј ,НСЗ,  2012. 

3.600.000 
Ппщт.Прибпј – 25% 

НСЗ – 75% 
 

-бр.привредних 
субјеката укљушених 
у прпјекат 
-бр. нпвпзаппслених 

Ппстпји 
прпјекат 

1.2. Стратешки циљ:   Унапређени капацитети за развпј туризма ппвећаоем смещтајних капацитета за 100% и увпђеоем 
минималнп 10 нпвих садржаја и активнпсти дп 2017. гпдине 

Степен важнпсти циља 

ВИСПК 

1.2.1 Прпграм:  Туристишка валпризација Прибпјске баое 

Брпј Прпјекат/активнпст Партнери 
Време 

(перипд) 

Изнпс и извпр 
финансираоа 

(РСД 
Индикатпри 

Статус 
прпјекта 

1.2.1.1 
Унапређеое услпва за привлашеое инвеститпра 
(прпмпција дестинације, пбука људи)  

СПЦ 2012-2013. 
2.000.000 

Ппщтина Прибпј 

-бр. кпнтаката са 
пптенцијалним 
инвеститприма 
-прпнађен 
инвеститпр 
-бр.пбушених људи 

Прпјектна 
идеја 

1.2.1.2 
Инфраструктурнп и кпмуналнп ппремаое Прибпјске 
Баое 

инвеститпр 

2013-2017 
(фазнп, у 
складу са 
пптреб. 
инвест.) 

40.000.000 
Ппщт. Прибпј – 40%  

Инвеститпр 60%  

-дужина нпвих 
сапбраћајница 
-дужина 
рекпнструисаних 
сапбраћајница 
-бр.нпвих 
прикљушака за впду 
-дужина нпве 

Прпјектна 
идеја 
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канализаципне 
мреже 
-нпвпинсталисана 
снага ел.енерг. 

1.2.2 Прпграм: Уређеое ппстпјећих туристишких лпкалитета и унапређеое ппстпјећих и увпђеое нпвих туристишких активнпсти 

Брпј Прпјекат/активнпст Партнери 
Време 

(перипд) 

Изнпс и извпр 
финансираоа 

(РСД 
Индикатпри 

Статус 
прпјекта 

1.2.2.1 

Изградоа пещашких и бициклистишких стаза 
Баоа-Грашаница, Црни врх- Манастир Увац, Прибпј- 
Гплещкп брдп- Прибпјска Гплеща, а пещашка стаза је 
предвиђена на депници Баоа- Јабуке. 

ТП Прибпј 2013- 2017. 

3.000.000 
Ппщт. Прибпј 20% 

Министарствп 
сппрта 30% 

Дпнатпри 50% 

- дужина стаза  
- бр.сервиса уз стазе 
-брпј туриста- 
кприсника стаза 

Прпјектна 
идеја 

1.2.2.2 
Рекпнструкција ппстпјећих пбјеката у Бушју за развпј 
сепскпг туризма 

ТП Прибпј 
МЗ Бушје 

2013-2015. 

5.000.000 
Ппщт.Прибпј – 10% 

Дпнатпри – 50% 
дпмаћинства – 40% 

-ппврщина пбјеката 
-бр.нпвих 
туристишких 
садржаја 

Ппстпји 
прпјекат  

1.2.2.3 
Рекпнструкција ппстпјећих пбјеката у Кроаши за 
развпј сепскпг туризма 

ТП Прибпј 
МЗ БУшје 

2014-2017. 

5.000.000 
Ппщт.Прибпј – 10% 

Дпнатпри – 50% 
дпмаћинства – 40% 

-ппврщина пбјеката 
-бр.нпвих 
туристишких 
садржаја 

Прпјектна 
идеја 

1.2.2.4 
Израда прпјектнп-технишке дпкументације за 
изградоу пбјеката у Љескпвцу на путу Манастир 
Баоа – Јармпвац – Златибпр  

МЗ Баоа 2015-2017 
2.000.000 

Ппщтина Прибпј 
-ппврщина пбјеката 

Прпјектна 
идеја 

1.3 Стратешки циљ: Ппвећани прихпди ппљппривредних газдинстава за 50% дп 2017. гпдине 
Степен важнпсти циља 

ВИСПК 

1.3.1 Прпграм: Стимулисаое интензивне ппљппривредне прпизвпдое 

Брпј Прпјекат/активнпст Партнери 
Време 

(перипд) 

Изнпс и извпр 
финансираоа 

(РСД 
Индикатпри 

Статус 
прпјекта 

1.3.1.1 
Прганизпван приступ кприщћеоу субвенција са 
наципналнпг нивпа 

- 2012-2017. 
5.000.000  

(1.000.000 гпдищое) 
Ппщтина Прибпј 

-бр.газдинстава 
укљушених у 
прпјекат 

Прпјектна 
идеја 
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-изнпс привушених 
средстава  
-брпј нпвих ппљ. 
газдинстава у 
ппщтини 

1.3.1.2 
Ппдстицаое узгпја јуница виспкпг генетскпг 
материјала 

Министарствп 
ппљппривреде 

2012. 
60.000.000 

Ппщт. Прибпј – 25%  
Министраствп - 75% 

-брпј газдинстава 
укљушених у 
прпјекат 
-брпј набављених 
јуница 
-пстварен прихпд пп 
газдинству 

Ппстпји 
прпјекат  

1.3.1.3 
Ппдрщка примени нпвих технплпгија на  
нпвиппснпваним мини фармама, рибоацима и 
засадима впћа 

- 2012-2017. 

15.000.000 
(3.000.000 гпдищое) 
Ппщт. Прибпј – 15% 

Министарствп 
ппљппривреде – 

50% 
Дпнатпри – 35%  

-ппврщина 
земљищта ппд 
засадима 
-бр.мини фарми 
-бр.рибоака 
-пстварена 
прпизвпдоа 
-пстварени прихпди 
газдинстава 

Прпјектна 
идеја 

1.3.1.4 Изградоа стпшне пијаце - 2012-2014. 

42.000.000 
Ппщт. Прибпј – 10% 

Министарствп 
ппљппр. – 20% 
Дпнатпри- 20% 

Инвеститпри – 50%  

-бр.газдинстава – 
прпизвпђаша стпке 
-пстварен прпмет 

Прпјектна 
идеја 

1.3.1.5 
Пбука сепскпг станпвнищтва пп питаоу унапређеоа 
ппљппривредне прпизвпдое 

Министарствп 
ппљппривреде 

2012-2017. 

8.500.000 
Ппщт. Прибпј – 10% 

Министарствп 
ппљппр. – 40% 

Дпнатпри – 50%  

-бр.лица 
пбухваћених пбукпм 
-бр.регистрпв. 
ппљ.газдинстава 

Прпјектна 
идеја 

1.3.2 Прпграм: Стимулисаое прераде ппљппривредних прпизвпда   
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Брпј Прпјекат/активнпст Партнери 
Време 

(перипд) 

Изнпс и извпр 
финансираоа 

(РСД 
Индикатпри 

Статус 
прпјекта 

1.3.2.1 
Ппдстицаое изградое хладоаша за пткуп 
јагпдишастпг и щумскпг впћа 

Инвеститпри 2012-2014. 
1.500.000 

Ппщт. Прибпј – 50% 
Инвеститпри – 50% 

-бр.хладоаша у 
ппщтини 
-бр.ппљ. 
газдинстава – 
кпппераната 

Прпјектна 
идеја 

1.3.2.2 Ппдстицаое сертификације и стандардизације  
Министарствп 
ппљппривреде 

2012-2017. 

12.600.000 
Ппщт.Прибпј – 10% 

Министарствп 
ппљппривреде или 

Министарствп 
екпнпмије- 90% 

-бр.предузећа 
укљушених у 
прпјекат 
-бр.ппљ. 
газдинстава 
укаушених у прпјекат 

Прпјектна 
идеја 

1.3.2.3 Истраживаое женских ресурса за агрпбизнис 
НВП Женска 
иницијатива 
Прибпј 

2013. 

2.000.000 
Ппщт. Прибпј - 20% 
Министарствп или 

дпнатпр - 80% 

-Урађена база 
ппдатака 
-Брпј едукпваних 
жена у пбласти 
агрпбизниса 
-Брпј нпвих жена 
кпје су заппшеле 
агрпбизнис 

Ппстпји 
прпјекат 

2 .  ПРИПРИТЕТ:    Ппдизаое квалитета услуга из пбласти спцијалне пплитике 

2.1 Стратешки циљ : Ппбпљщани услпви у щкплама и пбразпваое усклађенп са пптребама привреде и захтевима 
пдрживпг развпја дп 2017. гпдине 

Степен важнпсти циља 

ВИСПК 

2.1.1 Прпграм: Ппремаое пснпвних и средоих щкпла 

Брпј Прпјекат/активнпст Партнери 
Време 

(перипд) 

Изнпс и извпр 
финансираоа 

(РСД 
Индикатпри 

Статус 
прпјекта 

2.1.1.1 
Ренпвираое мпкрих швпрпва у матишнпј щкпли ПШ 
„Десанка Максимпвић“ и изградоа мпкрпг швпра у 
ИП Сјеверин 

ПШ „Десанка 
Максимпвић“ 

2012- 2013. 

2.000.000 
Ппщт. Прибпј - 60% 

Министарствп 
прпсвете - 40% 

-брпј ренпвираних 
мпкрих швпрпва 

-задпвпљствп 

Прпјектна 
идеја 
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ушеника, наставника 
и рпдитеља 

2.1.1.2 Енергетски ефикасна щкпла 

ПШ „Никпла 
Тесла“ 
Регипнални 
центар за 
пдрживи развпј 
Министарствп 
прпсвете и науке  

2012- 2013. 
2.940.000 

Ппщт. Прибпј - 20% 
Дпнатпри - 80% 

-Кплишина 
утрпщених 
енергената 
-трпщкпви  
енергената  

Спреман за 
имплемент. 

2.1.1.3 Кптларница ПШ „Бранкп Радишеић“ 
ПШ „Бранкп 
Радишевић“ 

2012-2013. 
15.500.000 

Министарства и 
дпнатпри – 100% 

-бр.институција- 
кприсника грејаоа 
-бр.грађана- 
кприсника 

Ппстпји идејнп 
рещеое, 

предмер и 
предрашун 

2.1.1.4 
Израда прпјектнп-технишке дпкументације за 
изградоу фискултурне сале за три щкпле  

ПШ „Вук Карачић“ 
ПШ „Десанка 
Максимпвић“ 
Средоа мащинскп 
електрптехн. 
щкпла 

2013-2014. 
1.000.000 

Ппщтина Прибпј 

-ппврщина 
фискултурне сале 
-бр.ушеника-
пптенцијалних 
кприсника 

Прпјектна 
идеја 

2.1.2 Прпграм: Унапређеое прпграма пбразпваоа у пснпвним и средоим щкплама 

Брпј Прпјекат/активнпст Партнери 
Време 

(перипд) 

Изнпс и извпр 
финансираоа 

(РСД 
Индикатпри 

Статус 
прпјекта 

2.1.2.1 
Усппстављаое кпнтинуиране сарадое између 
пбразпваоа, привреде и лпкалне сампуправе 

Пснпвне и средое 
щкпле 
Удржеое 
предузетника 
привредници 

2012-2017. 
5.000.000 

Ппщт. Прибпј – 20% 
Дпнатпри – 80%  

-бр.заједнишких 
састанака 
-бр.заједнишких 
иницијатива 
-бр.уведених нпвих 
прпграма 

Прпјектна 
идеја 

2.1.2.2 
Унапређеое квалитета наставнпг рада крпз 
амбијенталнп  ушеое 

ПШ „Никпла 
Тесла“ 
Регипнални 
центар за 
пдрживи развпј 

2012- 2013. 
1.450.000 

Ппщт. Прибпј - 20% 
Дпнатпри - 80% 

-ппврщина нпвих 
зелених ппврщина у 
щкплскпм двприщту 
-брпј и ппврщина 
ушипница  

Прпјектни 
предлпг 
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Министарствп 
прпсвете и науке 

ппремљених 
пдгпварајућим 
наставним 
средствима 
-нивп 
искприщћенпсти 
капацитета. 

2.2 Стратешки циљ:      Ппдигнут квалитет и дпступнпст услуга у здравству и унапређени капацитети за бригу п старима и 
др.псетљивим групама такп да се брпј задпвпљних кприсника ппвећава сваке гпдине за 5% 

Степен важнпсти циља 

ВИСПК 

2.2.1 Прпграм: Унапређеое здравствених услуга 

Брпј Прпјекат/активнпст Партнери 
Време 

(перипд) 

Изнпс и извпр 
финансираоа 

(РСД 
Индикатпри 

Статус 
прпјекта 

2.2.1.1 Набавка ппреме за Дпм здравља Дпм здравља 2012-2017. 

9.000.000 
Ппщт. Прибпј – 10% 

Министарствп 
здравља и дпнатпри 

– 90% 

-брпј превентивних 
прегледа 
-трпщкпви лешеоа 

Прпјектна 
идеја 

2.2.1.2 Едукација грађана п превенцији Дпм здравља 2012-2017. 
1.000.000 

Ппщт. Прибпј - 15% 
Министарствп – 85% 

-брпј пбплелих пд 
бплести срца и 
крвних судпва, 
малигних пбпљеоа, 
дијабета 

Прпјектна 
идеја 

2.2.1.3 
Едукација деце, пмладине и пдраслих у пбласти 
пружаоу лајишке прве ппмпћи, здравственп 
прпсвећиваое и дифузија хуманпсти 

Црвени крст 
Прибпј 
Шкпле 

2012-2017. 
1.000.000 

Ппщтина Прибпј 

-брпј деце кпји су 
прпщли пбику 
-брпј младих кпји су 
прпщли пбуку 
-брпј пдраслих 
пплазника пбуке 

Прпјектна 
идеја 

2.2.2 Прпграм: Унапређеое бриге п старима 

Брпј Прпјекат/активнпст Партнери 
Време 

(перипд) 

Изнпс и извпр 
финансираоа 

(РСД 
Индикатпри 

Статус 
прпјекта 
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2.2.2.1 Изградоа старашкпг дпма 
Центар за 
спцијални рад 

2012-2017 
40.000.000 
НИП 100% 

-ппврщина пбјекта 
-бр.развијених 
услуга 
-брпј кприсника 

Идејни 
прпјекат 

2.2.2.2 
Прпщиреое услуга старим и немпћним лицима у 
удаљеним планинским селима 

НВП Женска 
иницијатива 
Прибпј 
Центар за 
спцијални рад 

2013. 

1.200.000 
Ппщт. Прибпј - 20% 
Министарствп или 

дпнатпр - 80% 

-база ппдатака п 
брпју и пптребама 
старих лица у 
удаљеним сепским 
ппдрушјима 
-бр. Фпрмираних 
нпвих тимпва пд 
лекара, спцијалнпг 
радника и 
герпнтпдпмаћ. 
-брпј жена пбушених 
за  герпнтпдпмаћ. 

Прпјектна 
идеја 

2.2.3 Прпграм: Ппдрщка женама, пспбама са инвалидитетпм и др.псетљивим групама 

Брпј Прпјекат/активнпст Партнери 
Време 

(перипд) 

Изнпс и извпр 
финансираоа 

(РСД 
Индикатпри 

Статус 
прпјекта 

2.2.3.1 
Ппдизаое капацитета и унапређеое рада 
прганизација пспба са инвалидитетпм 

НВП Женска 
иницијатива 
Прибпј 
Центар за 
спцијални рад 

2013. 

2.000.000 
Ппщт. Прибпј - 20% 
Министарствп или 

дпнатпр - 80% 

-бр.лица укљушених 
у прганизације 
-бр.едукпваних лица 
-бр. припремљених 
прпјеката 

Прпјектна 
идеја 

2.2.3.2 Активираое Савета за рпдну равнпправнпст 
НВП Женскa 
иницијатива 
Прибпј 

2012. 
100.000 

Ппщтина Прибпј 

-брпј шланпва Савта 
-брпј састанака 
-брпј иницијатива 

 

3 .  ПРИПРИТЕТ:  Ппвећаое дпступнпсти услуга из пбласти културе и сппрта 

3.1. Стратешки циљ:    Ппвећан брпј грађана кпји кпристе услуге институција културе за 100% дп 2017.гпдине 
Степен важнпсти циља 

ВИСПК 

3.1.1 Прпграм: Пшуваое ппстпјећих културних садржаја 
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Брпј Прпјекат/активнпст Партнери 
Време 

(перипд) 

Изнпс и извпр 
финансираоа 

(РСД 
Индикатпри 

Статус 
прпјекта 

3.1.1.1 
V МЕЂУНАРПДНА ДЕЧИЈА  УМЕТНИЧКА РАДИПНИЦА 
''ЈАГАРТ'' 

Завишајни музеј 
Прибпј 

2012-2017. 
1.135.000 

(227.000 гпдишое) 
Ппщтина Прибпј 

-бр.институција 
укљушених у 
прпјекат 
- бр.ушесника 
-бр.ппсетилаца 

Спреман за 
имплемент. 

3.1.1.2 
21. МЕЂУРЕПУБЛИЧКИ ФЕСТИВАЛ ДЕЧЈЕГ ДРАМСКПГ 
СТВАРАЛАШТВА 

Дпм културе 
„Пивп 
Караматијевић“ 
Прибпј 
 

2012-2017. 
1.170.000 

(234.000 гпдишое) 
Ппщтина Прибпј 

-бр.институција 
укљушених у 
прпјекат 
- бр.ушесника 
-бр.ппсетилаца 

Спреман за 
имплемент. 

3.1.1.3 34.ЛИМСКЕ ВЕЧЕРИ ДЕЧЈЕ ППЕЗИЈЕ 

Дпм културе 
„Пивп 
Караматијевић“ 
Прибпј 

2012-2017. 
1.330.000 

(Гпдишое 266.000) 
Ппщтина Прибпј 

-бр.институција 
укљушених у 
прпјекат 
- бр.ушесника 
-бр.ппсетилаца 

Спреман за 
имплемент. 

3.1.1.4 40. ЛИМСКЕ ВЕЧЕРИ ППЕЗИЈЕ 

Дпм културе 
„Пивп 
Караматијевић“ 
Прибпј 

2012-2017. 

3.455.000 
(691.000 гпдишое) 
Ппщт. Прибпј – 20% 

Министарствп 
културе- 80% 

-бр.институција 
укљушених у 
прпјекат 
- бр.ушесника 
-бр. Ушесника из 
инпстранства 
-бр.ппсетилаца 

Спреман за 
имплемент. 

3.1.1.5 
ППЗПРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ АМАТЕРСКЕ ППЗПРИШНЕ 
СЦЕНЕ  ДПМА КУЛТУРЕ „ПИВП КАРАМАТИЈЕВИЋ“ 
ПРИБПЈ 

Дпм културе 
„Пивп 
Караматијевић“ 
Прибпј 

2012-2017. 
900.000 

(180.000 гпдишое) 
Ппщтина Прибпј 

-брпј 
припремљених 
представа 
-брпј гледалаца 
-брпј гпстпваоа 

Спреман за 
имплемент. 

3.1.1.6 „ШТРЕКА 2012“ 
Дпм културе 
„Пивп 
Караматијевић“ 

2012-2017. 
1.750.000 

(350.000 гпдишое) 
Ппщтина Прибпј 

-брпј ушесника 
-брпј ппсетилаца 
-брпј прпграма 

Спреман за 
имплемент. 
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Прибпј 

Завишајни музеј 
Прибпј 

 

3.1.2 Прпграм: Развпј нпвих културних садржаја 

Брпј Прпјекат/активнпст Партнери 
Време 

(перипд) 

Изнпс и извпр 
финансираоа 

(РСД 
Индикатпри 

Статус 
прпјекта 

3.1.2.1 Израда сталне музејске ппставке 
Завишајни музеј 
Прибпј 
 

2012. 

5.188.000 
Ппщт. Прибпј – 20% 

Министарствп 
културе и дпнатпри 

– 80% 
 

-бр.излпжених 
експпната (1.720)  
-бр.ппсетилаца 
-изнпс пстварених 
прихпда 

Спреман за 
имплемент. 

3.1.2.2 
Адаптација и привпђеое намени заппшетпг пбјекта 
Дпма културе у нпвпм делу града 

Дпм културе 
„Пивп 
Караматијевић“ 
Прибпј 

2012-2017. 
фазнп 

160.000.000 
Ппщт.Прибпј – 10% 

Министарствп 
културе и дпнатпри 

– 90% 

-ппврщина 
адаптиранпг 
прпстпра 

Прпјектна 
идеја 

3.2 Стратешки циљ:    Ппвећан брпј грађана кпји кпристе сппртске пбјекте за 100% дп 2017.гпдине 
Степен важнпсти циља 

ВИСПК 

3.2.1 Прпграм: Инфраструктурнп ппремаое сппртских пбјеката 

Брпј Прпјекат/активнпст Партнери 
Време 

(перипд) 

Изнпс и извпр 
финансираоа 

(РСД 
Индикатпри 

Статус 
прпјекта 

3.2.1.1 Увпђеое грејаоа на гас у градскпј сппртскпј двпрани 
Сппртски центар 
Прибпј 

2013-2014. 

8.000.000 
Ппщт.Прибпј – 10% 

Министарствп 
сппрта и дпнатпри – 

90% 

-брпј деце кпја се 
баве сппртпм 
-брпј ппсетилаца 

Прпјектна 
идеја 

3.2.1.2 
Изградоа свлашипнице и мпкрпг швпра на терену са 
вещташкпм травпм 

Сппртски центар 
Прибпј 

2013. 
500.000 

Ппщтина Прибпј 

-брпј кприсника 
-брпј издатих 
термина 

Прпјектна 
идеја 
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-пстварен прихпд 

3.2.1.3 Заврщни радпви на градским базенима 
Сппртски центар 
Прибпј 

2012-2017. 
фазнп 

20.000.000 
Ппщт. Прибпј – 15% 

Министарствп 
сппрта - 85% 

-ппврщина 
изграђених пбјеката 
-брпј кприсника 
-пстварен прихпд 

Спреман за 
имплемент. 

3.2.1.4 Рекпнструкција стрељане 
Сппртски центар 
Прибпј 

2013- 2014. 
300.000 

Ппщтина Прибпј 

-брпј деце кпја 
тренира 
-резултати на 
турнирима 

Прпјектна 
идеја 

4.  ПРИПРИТЕТ:     Заштита и кпришћеое прирпдних ресурса у складу са принципима пдрживпг развпја  

4.1 Стратешки циљ:         Усппстављен систем за управљаое птпадпм на целпј теритприји Ппщтине дп 2017. гпдине 
Степен важнпсти циља 

ВИСПК 

4.1.1 Прпграм: Управљаое птпадпм 

Брпј Прпјекат/активнпст Партнери 
Време 

(перипд) 

Изнпс и извпр 
финансираоа 

(РСД 
Индикатпри 

Статус 
прпјекта 

4.1.1.1 Израда лпкалнпг плана управљаоа птпадпм 
ЈКП „Услуга“ 
НВП 

2012. 
200.000 

Ппщтина Прибпј 

-брпј актера 
укљушених у израду 
плана 
-усвпјен план 

Прпјекат 

4.1.1.2 Изградоа регипналне деппније 

ЈКП „Услуга“ 
Ппщтине 
Пријеппље, 
Сјеница и Нпва 
Варпщ 
Министартсвп за 
живптну средину 

2012-2017. 
фазнп 

1.700.000.000 
Ппщт.Прибпј -  

52.705.600 
Ппщтина Пријеппље 

Ппщтина Сјеница 
Ппщтина Нпва 

Варпщ 
Министарствп за 
живптну средину 

Дпнатпри  

-ппврщина 
-примеоена 
технплпгија 
-брпј станпвника- 
кприсника 
-предвиђени век 
трајаоа 

Прпјектнп-
технишка 

дпкумент. у 
фази измене и 

дппуне 
(усклађив. са 

нпвпм 
закпнскпм 
регулат.) 

4.1.1.3 Изградоа рециклажних двприщта 
ЈКП „Услуга“ 
Министарствп за 
живптну средину 

2013-2015. 
5.000.000 

Ппщт. Прибпј – 10%  
Министарствп за 

-ппврщина пбјекта 
-брпј кприсника 
-кплишина 

Прпјектна 
идеја 
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живптну средину и 
дпнатпри – 90% 

прикупљенпг птпада 

4.1.1.4 Едукација и ппдизаое екплпщке свести грађана 
ЈКП „Услуга“ 
Министарствп за 
живптну средину 

2012- 2017. 

1.000.000 
Ппщт. Прибпј – 15% 

Министарствп за 
живптну средину – 

85% 

-брпј публикација 
-брпј РТВ емисија 
- брпј семинара 
-брпј пкруглих 
стплпва 
-интернет 
презентације 
-брпј ппсета сајту 
-брпј директних 
ушесника 

Прпјектна 
идеја 

4.1.1.5 Набавка впзила и кпнтејнера за ЈКП „Услуга“ ЈКП Услуга 
2012-2017. 

фазнп 

22.500.000 
Ппщт. Прибпј – 20% 

Дпнатпри – 80%  
  

-брпј впзила 
-брпј кпнтејнера 
-брпј грађана 
пбухваћених 
услугпм 

Ппстпји 
прпјекат  

4.1.1.6 
Екплпщки двпглед - Усппстављаое система 
пдлагаоа и прикупљаоа кпмуналнпг птпада у 
ппгранишним делпвима ппщтина Прибпј и Рудп 

Ппщтина Рудп 2012 

28.572.000 
Ппщт. Прибпј - 7,5%  

ппщтина Рудп – 7,5% 
ЕУ - 85% 

-бр.набављених 
камипна смећарки 
-бр.набављених 
кпнтејнера 
-инсталирани Call 
centri  
-бр.пплазника пбука 
-бр.људи 
пбухваћених 
медијскпм 
кампаопм 

У тпку 

4.1.2 Прпграм: Санација и рекултивација ппстпјећих деппнија 

Брпј Прпјекат/активнпст Партнери 
Време 

(перипд) 

Изнпс и извпр 
финансираоа 

(РСД 
Индикатпри 

Статус 
прпјекта 

4.1.2.1 Санација и рекултивација ппстпјеће деппније 
Министарствп за 
живптну средину 

2015-2017 
50.000.000 

Ппщт.Прибпј – 10% 
-санирана ппврщина 

Ппстпји 
прпјекат 
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Министарствп и 
дпнатпри -90% 

4.1.2.2 Измещтаое дивљих деппнија 
Министарствп за 
живптну средину 

2012-2013 
1.000.000 

Ппщт. Прибпј – 15% 
Министарствп – 85% 

-бр.измещтених 
деппнија 
-пшищћена 
ппврщина 

Прпјектна 
идеја 

4.2 Стратешки циљ:          Ппдигнут квалитет ппврщинских впда и защтићена најмаое једна пбласт на ппдрушју Ппщтине  
дп 2017. гпдине 

Степен важнпсти циља 

ВИСПК 

4.2.1 Прпграм: Защтита и регулација впдптпкпва 

Брпј Прпјекат/активнпст Партнери 
Време 

(перипд) 

Изнпс и извпр 
финансираоа 

(РСД 
Индикатпри 

Статус 
прпјекта 

4.2.1.1 Ппгпн за прешищћаваое птпадних впда- 1.фаза 
Дирекција за 
изградоу 

2013-2017 

265.000.000 
Ппщт. Прибпј – 10% 

Министарствп за 
живптну средину и 

дпнатпри – 90%  

-кплишина птпадних 
впда пбухваћених 
ппстрпјеоем 

Ппстпји идејни 
прпјекат са 

студијпм 
пправдан. 

4.2.1.2 
Защтита реке Лим и идентификација прирпдних 
целина 

Екплпщки ппкрет 
„Лим“ 

2014-2015 

1.000.000 
Ппщт. Прибпј – 10% 

Завпд за защтиту 
прирпде Србије и ЈП 

Србијавпде – 90% 

-Дпнпщеое рещеоа 
п защтићенпм 
прирпднпм дпбру 
пд стране Завпда за 
защтиту припде 
Србије 

-защтићена 
ппврщина 

Прпјектна 
идеја 

4.2.1.3 Израда пбалпутврде на Б.Чамцу 
ЈП „Србијавпде“  
Дирекција за 
изградоу Прибпј 

2013-2015. 

130.000.000 
Ппщт. Прибпј – 10%  

ЈП „Србијавпде“ – 
90% 

-дужина реке са 
пбалпутврдпм 

Ппстпји 
прпјектна 
дпкумент.  

4.2.1.4 
Регулација впдптпкпва (Рабренпвац, Јармпвац, 
Решица, Милијещ, Грабпвишки пптпк) 

--- 2013-2017. 
80.000.000 

Ппщт. Прибпј – 10%  
ЈП „Србијавпде“ и  

-дужина 
регулисаних 
впдптпкпва 

Прпјектна 
идеја 
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Дирекција за впде 
РС – 90% 

-защтићена 
ппврщина 

4.2.2 Прпграм: Мпнитпринг земље, впде и ваздуха 

Брпј Прпјекат/активнпст Партнери 
Време 

(перипд) 

Изнпс и извпр 
финансираоа 

(РСД 
Индикатпри 

Статус 
прпјекта 

4.2.2.1 Мпнитпринг квалитета живптне средине  2012-2013. 
200.000 

Ппщтина Прибпј 
-параметри кпји се 
кпнтрплищу 

Прпјектна 
идеја 

5. ПРИПРИТЕТ:     Прпстпрнп и инфраструктурнп уређеое Ппштине и унапређеое рада ппштинских служби 

5.1. Стратешки циљ:           Унапређена путна и кпмунална инфраструктура дп 2017. гпдине 
Степен важнпсти циља 

ВИСПК 

5.1.1 Прпграм: Рехабилитација ппстпјеће путне мреже и изградоа нпве 

Брпј Прпјекат/активнпст Партнери 
Време 

(перипд) 

Изнпс и извпр 
финансираоа 

(РСД 
Индикатпри 

Статус 
прпјекта 

5.1.1.1 
Рекпнструкција улица Немаоина и 13.јануар (замена 
кищне канализације) 

Дирекција за 
изградоу 
ЈКП „Услуге“ 

2012-2015. 
10.000.000 

Ппщтина Прибпј 

-дужина  дужина 
рекпнструисаних 
улица 

Прпјектна 
прпјектана 

идеја 

5.1.1.2 
Израда прпјектнп-технишке дпкументације за 
изградоу пута Јармпвац – Манастир Увац 

-- 2015-2017. 
1.500.000 

Ппщт. Прибпј – 10% 
Влада РС – 90% 

-км пута 
пбухваћених 
прпјектпм 
-скраћеое пута дп 
Златибпра 
-бр.станпвника 
пбухваћених 
прпјектпм 

Прпјектна 
идеја 

5.1.2 Прпграм: Рекпнструкција ппстпјеће и изградоа нпве канализаципне и впдпвпдне мреже 

Брпј Прпјекат/активнпст Партнери 
Време 

(перипд) 

Изнпс и извпр 
финансираоа 

(РСД 
Индикатпри 

Статус 
прпјекта 

5.1.2.1 
Замена и рехабилитација хидрпмащинске ппреме, 
филтера и аутпматике рада филтера на ппстрпјеоу 
за прећищћаваое впде за пиће 

ЈКП „Услуга“ 2013-2017. 
11.000.000 

Ппщтина Прибпј 

-бр.грађана 
пбухваћених 
прпјектпм 

Прпјекат 
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5.1.2.2 
Рекпнструкција и адаптација впдпвпдне мреже на 
лпкацији „Глищина впда“ 

ЈКП „Услуга“ 2012-2017. 

16.000.000 
Ппщт. Прибпј – 10% 

Влада РС и дпнатпри 
– 90% 

-брпј дпмаћинстава 
пбухваћених 
прпјектпм 
-прпценат губитака 
на мрежи 
-брпј кварпва на 
впдпвпднпј мрежи 

Ппстпји 
прпјектна 
дпкумент. 

5.1.2.3 
Изградоа канализаципне мреже на теритприји Луке 
и Читлука 

ЈКП Услуга 2013-2017. 
6.000.000 

Ппщт. Прибпј – 50% 
Грађани – 50% 

-дужина 
канализаципне 
мреже 
-брпј прикљушака 

Прпјектна 
идеја 

5.2. Стратешки циљ:            Плански уређен прпстпр Ппщтине 
Степен важнпсти циља 

ВИСПК 

5.2.1 Прпграм: Санација клизищта 

Брпј Прпјекат/активнпст Партнери 
Време 

(перипд) 

Изнпс и извпр 
финансираоа 

(РСД 
Индикатпри 

Статус 
прпјекта 

5.2.1.1 Санација клизищта у П.Баои 
Дирекција за 
изградоу 

2012-2017. 
106.000.000 

Ппщт. Прибпј – 10% 
Влада РС – 90% 

-брпј дпмаћинстава 
пбухваћених 
прпјектпм 
-брпј санација на 
путнпј мрежи 

Ппстпји главни 
прпјекат 

5.2.2 Прпграм: Уређеое јавних ппврщина (паркинзи, грпбља, пијаце...) 

Брпј Прпјекат/активнпст Партнери 
Време 

(перипд) 

Изнпс и извпр 
финансираоа 

(РСД 
Индикатпри 

Статус 
прпјекта 

5.2.2.1 Градски трг у Нпвпм Прибпју 
Дирекција за 
изградоу 

2014-2017. 

160.000.000 
Ппщт. Прибпј – 10% 

Влада РС и дпнатпри 
– 90% 

-уређена ппврщина 
Прпјектна 

идеја 

5.2.2.2 Уређеое пбала Лима и щеталищне стазе 
НСЗ и ппщтина 
Прибпј 

2012 
1.840.000 

Министарствп 
екпнпмије и 

- уређене пбале 
Лима у дужини 9км 
-уређена 

Спреман за 
имплемент. 
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регипналнпг развпја 
(прекп НСЗ) – 90% 
ппщтина Прибпј – 

10% 
 

щеталищна стаза 
-ппвећана 
безбеднпст 
кприсника щеталине 
стазе  

5.3 Стратешки циљ:            Унапређен рад ппщтинских служби  
Степен важнпсти циља 

ВИСПК 

5.3.1 Прпграм: Ппдизаое капацитета ппщтинских служби 

Брпј Прпјекат/активнпст Партнери 
Време 

(перипд) 

Изнпс и извпр 
финансираоа 

(РСД 
Индикатпри 

Статус 
прпјекта 

5.3.1.1 
Мпдернизација рада лпкалне ппреске 
администрације 

- 2012. 
1.655.000 

Ппщт. Прибпј - 10% 
ПРПГРЕС - 90% 

-брпј ппреских 
пријава 
-пихпди бучета 

Спреман за 
имплемент. 
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7.1 Приоритетни пројекти 
 

Брпј Прпјекат/активнпст Партнери 
Време 

(перипд) 

Изнпс и извпр 
финансираоа 

(РСД 
Индикатпри 

Статус 
прпјекта 

1.1.1.2 
Дпдела бесппвратних средстава за ппдстицај 
сампзаппщљаваоу 

НСЗ, ХЕЛП 2012. 

4.400.000 
Ппщт.Прибпј – 25%  

НСЗ и ХЕЛП – 75%  
 

-Бр.нпвих 
привредних 
субјеката 
-Брпј нпвих радних 
места 

Ппстпји 
прпјекат 

1.1.2.3 Ппдрщка удружеоу предузетника  
Удружеое 
предузетника 

2012- 2017. 
3.000.000  

(600.000 гпдищое) 
Ппщт.Прибпј 

-бр.нпвих услуга 
-бр.кприсника 
услуга 
-бр.шланпва 
удружеоа 

Ппстпји 
прпјекат 

1.1.2.4 
Дпдела бесппвратних средстава за ппдстицај 
заппщљаваоу 

НСЗ, Ппщт.Прибпј 2012. 

3.600.000 
Ппщт.Прибпј – 25% 

НСЗ – 75% 
 

-бр.привредних 
субјеката укљушених 
у прпјекат 
-бр. нпвпзаппслених 

Ппстпји 
прпјекат 

1.2.1.1 
Унапређеое услпва за привлашеое инвеститпра 
(прпмпција дестинације, пбука људи)  

СПЦ 2012-2013. 
2.000.000 

Ппщтина Прибпј 

-бр. кпнтаката са 
пптенцијалним 
инвеститприма 
-прпнађен 
инвеститпр 
-бр.пбушених људи 

Прпјектна 
идеја 

1.2.1.2 
Инфраструктурнп и кпмуналнп ппремаое Прибпјске 
Баое 

инвеститпр 

2013-2017 
(фазнп, у 
складу са 
пптреб. 
инвест.) 

40.000.000 
Ппщт. Прибпј – 40%  

Инвеститпр 60%  

-дужина нпвих 
сапбраћајница 
-дужина 
рекпнструисаних 
сапбраћајница 
-бр.нпвих 
прикљушака за впду 
-дужина нпве 
канализаципне 

Прпјектна 
идеја 
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Брпј Прпјекат/активнпст Партнери 
Време 

(перипд) 

Изнпс и извпр 
финансираоа 

(РСД 
Индикатпри 

Статус 
прпјекта 

мреже 
-нпвпинсталисана 
снага ел.енерг. 

1.3.1.1 
Прганизпван приступ кприщћеоу субвенција са 
наципналнпг нивпа 

- 2012-2017. 
5.000.000  

(1.000.000 гпдищое) 
Ппщтина Прибпј 

-бр.газдинстава 
укљушених у 
прпјекат 
-изнпс привушених 
средстава  
-брпј нпвих ппљ. 
газдинстава у 
ппщтини 

Прпјектна 
идеја 

1.3.1.2 
Ппдстицаое узгпја јуница виспкпг генетскпг 
материјала 

Министарствп 
ппљппривреде 

2012. 
60.000.000 

Ппщт. Прибпј – 25%  
Министраствп - 75% 

-брпј газдинстава 
укљушених у 
прпјекат 
-брпј набављених 
јуница 
-пстварен прихпд пп 
газдинству 

Ппстпји 
прпјекат  

2.1.1.2 Енергетски ефикасна щкпла 

ПШ „Никпла 
Тесла“ 
Регипнални 
центар за 
пдрживи развпј 
Министарствп 
прпсвете и науке  

2012- 2013. 
2.940.000 

Ппщт. Прибпј - 20% 
Дпнатпри - 80% 

-Кплишина 
утрпщених 
енергената 
-трпщкпви  
енергената  

Спреман за 
имплемент. 

2.1.1.3 Кптларница ПШ „Бранкп Радишеић“ 
ПШ „Бранкп 
Радишевић“ 

2012-2013. 
15.500.000 

Министарства 
Дпнатпри 

-бр.институција- 
кприсника грејаоа 
-бр.грађана- 
кприсника 

Ппстпји идејнп 
рещеое, 

предмер и 
предрашун 

2.2.1.2 Едукација грађана п превенцији Дпм здравља 2012-2017. 
1.000.000 

Ппщт. Прибпј - 15% 
-брпј пбплелих пд 
бплести срца и 

Прпјектна 
идеја 
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Брпј Прпјекат/активнпст Партнери 
Време 

(перипд) 

Изнпс и извпр 
финансираоа 

(РСД 
Индикатпри 

Статус 
прпјекта 

Министарствп – 85% крвних судпва, 
малигних пбпљеоа, 
дијабета 

3.1.1.1 
V МЕЂУНАРПДНА ДЕЧИЈА  УМЕТНИЧКА РАДИПНИЦА 
''ЈАГАРТ'' 

Завишајни музеј 
Прибпј 

2012-2017. 
1.135.000 

(227.000 гпдишое) 
Ппщтина Прибпј 

-бр.институција 
укљушених у 
прпјекат 
- бр.ушесника 
-бр.ппсетилаца 

Спреман за 
имплемент. 

3.1.1.2 
21. МЕЂУРЕПУБЛИЧКИ ФЕСТИВАЛ ДЕЧЈЕГ ДРАМСКПГ 
СТВАРАЛАШТВА 

Дпм културе 
„Пивп 
Караматијевић“ 
Прибпј 
 

2012-2017. 
1.170.000 

(234.000 гпдишое) 
Ппщтина Прибпј 

-бр.институција 
укљушених у 
прпјекат 
- бр.ушесника 
-бр.ппсетилаца 

Спреман за 
имплемент. 

3.1.1.3 34.ЛИМСКЕ ВЕЧЕРИ ДЕЧЈЕ ППЕЗИЈЕ 

Дпм културе 
„Пивп 
Караматијевић“ 
Прибпј 

2012-2017. 
1.330.000 

(Гпдишое 266.000) 
Ппщтина Прибпј 

-бр.институција 
укљушених у 
прпјекат 
- бр.ушесника 
-бр.ппсетилаца 

Спреман за 
имплемент. 

3.1.1.4 40. ЛИМСКЕ ВЕЧЕРИ ППЕЗИЈЕ 

Дпм културе 
„Пивп 
Караматијевић“ 
Прибпј 

2012-2017. 

3.455.000 
(691.000 гпдишое) 
Ппщт. Прибпј – 20% 

Министарствп 
културе- 80% 

-бр.институција 
укљушених у 
прпјекат 
- бр.ушесника 
-бр. Ушесника из 
инпстранства 
-бр.ппсетилаца 

Спреман за 
имплемент. 

3.1.1.5 
ППЗПРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ АМАТЕРСКЕ ППЗПРИШНЕ 
СЦЕНЕ  ДПМА КУЛТУРЕ „ПИВП КАРАМАТИЈЕВИЋ“ 
ПРИБПЈ 

Дпм културе 
„Пивп 
Караматијевић“ 
Прибпј 

2012-2017. 
900.000 

(180.000 гпдишое) 
Ппщтина Прибпј 

-брпј 
припремљених 
представа 
-брпј гледалаца 
-брпј гпстпваоа 

Спреман за 
имплемент. 
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Брпј Прпјекат/активнпст Партнери 
Време 

(перипд) 

Изнпс и извпр 
финансираоа 

(РСД 
Индикатпри 

Статус 
прпјекта 

3.1.2.1 Израда сталне музејске ппставке 
Завишајни музеј 
Прибпј 
 

2012. 

5.188.000 
Ппщт. Прибпј – 20% 

Министарствп 
културе и дпнатпри 

– 80% 
 

-бр.излпжених 
експпната (1.720)  
-бр.ппсетилаца 
-изнпс пстварених 
прихпда 

Спреман за 
имплемент. 

4.1.1.1 Израда лпкалнпг плана управљаоа птпадпм 
ЈКП „Услуга“ 
НВП 

2012. 
200.000 

Ппщтина Прибпј 

-брпј актера 
укљушених у израду 
плана 
-усвпјен план 

Прпјекат 

4.1.1.2 Изградоа регипналне деппније 

ЈКП „Услуга“ 
Ппщтине 
Пријеппље, 
Сјеница и Нпва 
Варпщ 
Министартсвп за 
живптну средину 

2012-2017. 
фазнп 

1.700.000.000 
Ппщтина Прибпј -  

52.705.600 
Ппщтина Пријеппље 

Ппщтина Сјеница 
Ппщтина Нпва 

Варпщ 
Министарствп за 
живптну средину 

Дпнатпри  

-ппврщина 
-примеоена 
технплпгија 
-брпј станпвника- 
кприсника 
-предвиђени век 
трајаоа 

Прпјектнп-
технишка 

дпкумент. у 
фази измене и 

дппуне 
(усклађив. са 

нпвпм 
закпнскпм 
регулат.) 

4.1.1.6 
Екплпщки двпглед - Усппстављаое система 
пдлагаоа и прикупљаоа кпмуналнпг птпада у 
ппгранишним делпвима ппщтина Прибпј и Рудп 

Ппщтина Рудп 2012 

28.572.000 
Ппщт. Прибпј - 7,5%  

ппщтина Рудп – 7,5% 
ЕУ 85% 

-бр.набављених 
камипна смећарки 
-бр.набављених 
кпнтејнера 
-инсталирани Call 
centri  
-бр.пплазника пбука 
-бр.људи 
пбухваћених 
медијскпм 
кампаопм 

У тпку 
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Брпј Прпјекат/активнпст Партнери 
Време 

(перипд) 

Изнпс и извпр 
финансираоа 

(РСД 
Индикатпри 

Статус 
прпјекта 

4.2.1.4 
Регулација впдптпкпва (Рабренпвац, Јармпвац, 
Решица, Милијещ, Грабпвишки пптпк) 

--- 2013-2017. 

80.000.000 
Ппщт. Прибпј – 10%  

ЈП „Србијавпде“ и  
Дирекција за впде 

РС – 90% 

-дужина 
регулисаних 
впдптпкпва 
-защтићена 
ппврщина 

Прпјектна 
идеја 
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8.  Мониторинг и евалуација 

Имајући у виду да свака стратегија и оен акципни план ппдлежу кпнтрпли и вреднпваоу, 
Прпјектни тим је предвидеп да ће се у пвпј стратегији, пвпм оенпм делу ппсветити ппсебна 
пажоа.  

У ту сврху, ппщтина Прибпј ће, у рпку пд 6 месеци пд датума усвајаоа Стратегије, именпвати телп 
кпје ће израдити ппсебан план за мпнитпринг и евалуацију, кпји ће пбавезнп садржати следеће 
елементе: 

o Именпвана лица/телп за праћеое реализације прпјеката (укљушујући и екстерна 
лица) 

o Временски план мпнитпринга 

o Именпвана лица/телп за евалуацију (укљушујући и екстерна лица) 

o Дефинисани термини за евалуацију 

Именпванп телп ће радити анализу реализпваних прпјеката и оихпвих ефеката, са ппсебним 

псвртпм на евентуалне препреке у реализацији и давати смернице за усклађиваое акципнпг 

плана са већ урађеним. 
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Анекси 

 АНЕКС 1: Преглед важећих стратещких дпкумената  

 АНЕКС 2: Рещеое п изради Стратегије пдрживпг развпја (са Рещеоем п именпваое 
Кпмисије за израду нацрта Стратегије) 

 АНЕКС 3: Индикатпри  
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АНЕКС 1: Преглед важећих стратешких докумената 

Р.бр. 
Назив стратешкпг 

дпкумента 
Партнери  

Прпјектпвана 
вреднпст 

стратегије (РСД) 

Извпри 
финансираоа 

(ЕУ фпндпви, ...) 

Прпјектпвани 
удеп 

ппштине  
(РСД) 

Спрпведени мпнитпринг и 
евалуација 

(датуми, дпкументи) 

1. 
Стратегија и Лпкални план 
акције за младе у Прибпју 
2010-2013. 

Наципнална служба 
за заппщљаваое 

Канцеларија за 
младе 

9.182.000 
гпдищое 

Влада РС 40% Нису спрпведени 

2. 

Стратегија за унапређеое 
рпдне равнпправнпсти у 
Прибпју за перипд 2011.дп 
краја 2016.гпдине 

Женска 
иницијатива Прибпј 

Наципнална служба 
за заппщљаваое 

Центар за 
спцијални рад 
Прибпј 

Црвени крст Прибпј 

Канцеларија за 
младе 

Здравствени центар 

2.900.000 
Министарства, 

дпнатпри 
20% Нису спрпведени 
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АНЕКС 2: Решење о изради Стратегије одрживог развоја 
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АНЕКС 3:Индикатори 

Индикатпр бр. 
1. 

ТЕМА: Живптна средина – впда 

ИНДИКАТПР: Квалитет ппвршинских впда 

ВРЕДНПСТИ 

 

Индекс 
квалитета 
ппвршинских 
впда 

2008. 2009. 2010. 

Ппщтина 
Прибпј 

II II II 

Извпр: РХМЗ Србије 

Кпментар  

Ппдрушје ппщтине Прибпј пбилује разнпврсним хидрплпщким пбелeжјима. Све впде 
припадају дринскпм сливу и сви су, укљушујући реку Лим впде друге класе, щтп указује 
на дпбар квалитет впде. Нажалпст, пвај квалитет впде је ппследица нискпг степена 
развпја, а не резултат примене пплитике пдрживпсти са релевантнпм реализацијпм 
инфраструктуре и услуга у циљу спрешаваоа загађеоа впда. 

Впда пвпг квалитета се у прирпднпм стаоу мпже упптребљавати за купаое, 
рекреацију, сппртпве на впди и гајеое разних врста рибе. 

Мернп местп на пснпву кпга се пдређује квалитет ппврщинских впда се налази на реци 
Лим у ппщтини Пријеппље 
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Индикатпр бр. 2. ТЕМА: Живптна средина – впда 

ИНДИКАТПР: Управљаое птпадним впдама у градским 
срединама 

ВРЕДНПСТИ 

Управљаое птпадним впдама 
Примарнп 

(%) 

Секундарнп 

(%) 

Без прешищћ.  

(%) 

Република Србија 1% 7% 92% 

Ппщтина Прибпј 0% 0% 100% 

 

Извпр: ЈКП“Услуга“, Прибпј 

Кпментар: 

Ппдаци дати за Републику Србију пднпсе се на 2007.г.  

Тпкпм 2009.гпдине у ппщтини Прибпј испущтенп је 1.567 хиљада м³, у 2010.гпдини 
1.489 хиљада м³ впде. 

Сва птпадна впда се испущта без прешищћаваоа, щтп указује да је ситуација пп питаоу  
управљаоа птпадним впдама вепма лпща.  
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Индикатпр 
бр. 3. 

 

ТЕМА: Живптна средина – Ваздух 

ИНДИКАТПР: Брпј дана са лпшим квалитетпм ваздуха 

ВРЕДНПСТИ 

 

Брпј дана 
са лпшим 
квалитетп
м ваздуха 

2008
. 

2009
. 

2010
. 

SO2 0 0 0 

NO2 0 0 0 

шађ 13 28 15 

NH3 - - - 

HCl - - - 

Извпр: Завпд за јавнп здравље, Ужице 

Кпментар: 

У ппщтини Прибпј ппстпје две мерне станице за мереое наведених параметара у 
ваздуху. Једнп мернп местп се налази у Дешијем вртићу „Невен“, а другп у мернпј 
станици Дпма здравља, Прибпј.  

NH3 и HCL се не мере и не прате.  

Загађеое ваздуха настаје услед присуства примеса кпје се налазе у нпрмалнпм саставу 
ваздуха.  

Завпд за јавнп здравље- Центар за хигијену и хуману екплпгију врщи кпнтрплу 
квалитета ваздуха на теритприји ппщтине Прибпј. На теритрпији Ппщтине извпде се 
мереоа кпја се пднпсе најшещће на типишне загађујуће материје кпје настају у 
типишним урбаним срединама кап прпдукт сагпреваоа фпсилних гприва. Сумппр-
дипксид је глави састпјак такпзванпг зимскпг смпга. Чађ настаје при непутпунпм 
сагпреваоу гприва, најшещће угља и нафте. У себи нпси катранске материје и шестице.  

У ппщтини Прибпј нема великих загађиваша ваздуха а резултати  мереоа ппказује да 
нема прекпрашеоа гранишне вреднпсти имисије. 

 

Индикатпр бр. 4. 

 

ТЕМА: Живптна средина – кпришћеое земљишта 

ИНДИКАТПР: Заштићене пбласти 

ВРЕДНПСТИ 

Заштићене пбласти ha % 

Република Србија 518.229 5,86% 

Ппщтина Прибпј 0 0 

Извпр: Ппщтинска управа-пдељеое за урбанизам, импвинскп-правне и кпмуналнп-
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стамбене ппслпве 

Кпментар:  

У ппщтини Прибпј нема защтићених пбласти.  

 

Индикатпр бр. 5. 

 

ТЕМА: Живптна средина – кпришћеое земљишта 

ИНДИКАТПР: Напуштенп и загађенп земљиште 

ВРЕДНПСТИ 

Напуштенп и загађенп земљиште ha % 

Република Србија / / 

Ппщтина Прибпј / / 

Извпр: -  

Кпментар:  

Ппщтина Прибпј нема ппузданих инфпрмација п напущтенпм и загађенпм земљищту. 

Загађиваое земљищта на теритприји Ппщтине није присутнп у већем пбиму, већ самп 
на ппјединим лпкалитетима, кап щтп су: градскп сметлищте, дивља сметлищта, грпбља, 
фреквентније сапбраћајнице и слишнп.  

Са садащопм структурпм и пбимпм ппљппривредне прпизвпдое, упптреба вещташких 
ђубрива и пестицида нису узрпци већег загађиваоа земљищта..  

 

Индикатпр бр. 6. 

 

ТЕМА: Живптна средина – Лпкални систем превпза 

ИНДИКАТПР: Јавни превпз 

ВРЕДНПСТИ 

 

Јавни 
превпз 

2008. 2009. 2010. 

Брпј 
путника 
у 
лпкалнп
м 
путниш. 
сапбраћ. 

802.50
0 

762.50
0 

770.50
0 

Извпр: Лпкална превпзна предузећа 

Кпментар:  

Ппдаци наведени у табели дпбијени су пд два највећа лпкална превпзна предузећа. 
Лпкални путнишки сапбраћај је дпбрп прганизпван и задпвпљава пптребе станпвника 
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ппщтине.  

Брпј путника у лпкалнпм путнишкпм сапбраћају је смаоен 2009.гпдине у пднпсу на 
2008.гпдину. Иакп је тпкпм 2010.гпдине дпщлп дп ппвећаоа у пднпсу на 2009.гпдину, 
јпщ увек није дпстигнут нивп из 2008. 

 

Индикатпр бр. 7. 

 

ТЕМА: Живптна средина – птпад 

ИНДИКАТПР: Ппштински птпад пп врсти пдлагаоа 

ВРЕДНПСТИ 

Ппштински птпад пп врсти пдлагаоа 2008. 2009. 2010. 

Деппнија 
t 3.108 3.275 3.312 

%    

Спаљен птпад 
t / / / 

%    

Рециклиран 
t 16,2 4,6 0 

%    

Прпцена птпада кпји заврщава без 
икаквпг управљаоа 

t / / / 

%    

 

Извпр: ЈКП Услуга, Прибпј 

Кпментар:  

Кпмунални птпад углавнпм се сакупља из градскпг ппдрушја и већих насеља у ппщтини, 
а рурална ппдрушја су углавнпм пптпунп искљушена из система сакупљаоа птпада. 
Сакупљени птпад из Ппщтине и пкплине се пдлаже на градску деппнију кпја није 
санитарнп уређена.  

Наведени ппдаци указују да се кплишина птпада пдлпженпг на деппнију ппвећава из 
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гпдине у гпдину. 

Третман спаљиваоа птпада није заступљен у Ппщтини, те стпга не ппстпје ппдаци п 
спаљенпм птпаду. 

 Јавнп кпмуналнп предузеће врщи услугу сакупљаоа, трансппрта и пдлагаоа птпада са 
теритприје Ппщтине из дпмаћинстава, индустрије, разних привредних субјеката, 
устанпва, институција, пбјеката пд јавнпг знашаја и јавних и зелених ппврщина. Пва 
услуга је дефинисана ппщтинским пдлукама п шистпћи или кпмуналнпј хигијени на 
теритприји Ппщтине. 

У сепским месним заједницама кпје нису ппкривене услугама ЈКП „Услуга“ не ппстпји 
прганизпванп сакупљаое кпмуналнпг птпада, већ је станпвницима пстављенп да 
изнпсе птпад на пкплна, прпизвпљнп фпрмирана сметлищта. Међутим, Ппщтина не 
распплаже ппдацима кпји се пднпсе на кплишину птпада кпји заврщава без икаквпг 
управљаоа. 

За Ппщтину ппстпје ппдаци п рециклиранпм птпаду за 2008. и 2009.гпдине, али не и за 
2010.гпдину. Пснпвни разлпг је щтп је дпщлп дп прекидаоа пве активнпсти, а збпг 
пптещкпћа у прпналажеоу кпмпанија кпје би врщиле пткуп рециклабилнпг птпада. 

 

Индикатпр бр. 8. 

 

ТЕМА: Живптна средина – птпад 

ИНДИКАТПР: Рециклирани птпад 

ВРЕДНПСТИ 

Рециклиран птпад 2008. 2009. 2010. 

Укупнп 
t 16,2 4,6 0 

% 100 100  

Стаклп 
t / / / 

%    

Папир 
t / / / 

%    

Пластика 
t / / / 

%    

Псталп 
t / / / 

%    

Извпр: ЈКП „Услуга“, Прибпј 

Кпментар: 

Тренутнп на теритприји ппщтине Прибпј не ппстпји системскп и прганизпванп 
издвајаое рециклабилних материјала из кпмуналнпг птпада. ЈКП „Услуга“, Прибпј је  
предузеп низ кпрака у циљу увпђеоа рециклаже. 
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Индикатпр бр. 9. 

 

ТЕМА: Живптна средина 

ИНДИКАТПР: Укупна пптрпшоа енергије ппдељена пп врсти 
гприва  

ВРЕДНПСТИ 

Укупна пптрпшоа енергије ппдељена 
пп гпривима 

2008. 2009. 2010. 

Струја GW 67 67 68 

Бензин t / / / 

Гас 106 Sm3 / / / 

Нафта t / / / 

Дрвп m3 / / / 

Мазут t 2.420 2.450 2.470 

 

 

Извпр: ЕПС-Електрпдистрибуција ппгпн у Прибпју, ЈП „ФАП стан“ д.п.п., Прибпј 

Кпментари 

Наведени ппдаци се пднпсе на дистрибуцију електришне енергије за теритприју 
ппщтине Прибпј, а пптрпщоа мазута је пптрпщоа кпју кпристи градска тпплана за 
загреваое гстамбенпг и ппслпвнпг прпстпра, углавнпм у нпвпм делу града. 

На пснпву дпбијених ппдатака упшава се да је пптрпщоа електришне енергије пп глави 
станпвника пкп 2,2 kW, щтп се сматра сасвим пдгпварајућим у ппређеоу са 
стандардима ЕУ и прпсешнпм пптрпщопм у Србији. 

Нажалпст, Ппщтина нема евиденцију пптрпщое друге врсте гприва (нпр.бензин, нафта, 
дрвп) 
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Индикатпр бр. 
10 

 

ТЕМА: Живптна средина 

ИНДИКАТПР: Пптрпшоа пбнпвљиве енергије пп извприма 

ВРЕДНПСТИ 

Укупна пптрпшоа енергије ппдељена 
пп гпривима 

2008. 2009. 2010. 

Хидрп енергија KWh 66.931.852 67.271.013 67.703.837 

Термп-спларна енергија KWh / / / 

Спларна енергија KWh / / / 

Снага ветра, ветреоаше KWh / / / 

Бипмаса KCal / / / 

Гептермална енергија  / / / 

Извпр: ЕПС-Електрпдистрибуција, ппгпн у Прибпју 

Кпментари: 

Пптрпщоа енергије углавнпм је из хидрпенергетских пптенцијала кпјима ппщтина 
Прибпј пбилује. 

Ппщтина Прибпј не кпристи друге видпве пбнпвљиве енергије. 

 

Индикатпр бр. 
11 

 

ТЕМА: Станпвништвп 

ИНДИКАТПР: Густина насељенпсти 

ВРЕДНПСТИ 

 

Густина 
насељенпст
и 

Бр. 
станпвник

а 

Ппврщин
а 

Густина 
(бр.станп
в. /km2) 

Р.Србија 7.498.001 88.361 85 

П.Прибпј      30.377 563 54 

Извпр: Републиши завпд за статистику- Ппщтински гпдищоак у 2010.г. 

Кпментари: 

Ппщтина Прибпј припада руралним ппщтинама, шија густина насељенпсти је маоа пд  
150 станпвника / km2. Оена густина насељенпсти је за 36% маоа пд густине 
насељенпсти Републике Србије. 
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Индикатпр бр. 12 

 

ТЕМА: Станпвништвп 

ИНДИКАТПР: Станпвништвп према старпсти 

ВРЕДНПСТИ 

Станпвништвп према старпсти Република Србија Ппщтина Прибпј 

Укупан брпј станпвника Брпј 7.498.001 30.377 

Станпвнищтвп дп 14 гпдина 
Брпј 1.176.770 5.105 

% 15,7 16,8 

Станпвнищтвп пд 15 дп 65 гпдина 
Брпј 5.032.805 21.369 

% 67,1 70,3 

Станпвнищтвп прекп 65 гпдина 
Брпј 1.240.505 3.683 

% 16,5 12,1 

 

Извпр: Републишки завпд за статистику-Ппщтински гпдищоак у 2010.г. 

Наппмена: На ппдрушју Републике Србије нема ппдатака кпје се пднпсе на старпсну дпб 
за  47.921. На ппдрушју ппщтине Прибпј исти ппдатак је неппзнат за 220  пспба. 

Кпментари: 

Пратећи структуру станпвнищтва према старпсти мпже се закљушити да је прпценат 
станпвнищтва дп 14 гпдина старпсти  у ппщтини Прибпј нещтп већи негп на нивпу 
Републике Србије.   

Међутим, пппулација малплетнпг станпвнищтва узраста дп 15 гпдина старпсти у 
перипду пд 1991-2002 г. ппказује тенденцију знашајнпг ппадаоа . Кпнтингент млађе 
пппулације у ппщтини Прибпј (пппулација млађа пд 20 гпдина) је препплпвљен тпкпм 
претхпдних деценија. Са ушещћем пд 45,7% у укупнпј пппулацији ппщтине 1971. 
гпдине, наведени кпнтигент је спап на 24,6% укупне пппулације ппщтине пп пппису 
2002. гпдине.  
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Са друге стране, удеп станпвнищтва старијег пд 60 гпдина је, у истпм интервалу,  
знашајнп увећан.  

Имајући у виду пва ппређеоа кап и негативан прирпдни приращатај ппщтине кпји је 
2005.г изнпсип -2,5%, јаснп је да ппщтину Прибпј карактерище прпблем стареоа 
пппулације.  

Према ппследоем пппису станпвника из 2011.г. брпј станпвника је 27.127 щтп самп 
пптврђује да прпблем смаоеоа брпја станпвника ппстпји. 

 

Индикатпр бр.13 

 

ТЕМА: Станпвништвп 

ИНДИКАТПР: Удеп станпвника са завршенпм средопм, вишпм и 
виспкпм шкплпм 

ВРЕДНПСТИ 

Удеп станпвништва са средопм, вишпм 
и виспкпм шкплпм 

Република Србија Ппщтина Прибпј 

Са средопм щкплпм 
бр 2.596.348 11.939 

%  34.6% 39.3% 

Са вищпм щкплпм 
бр 285.056 1001 

% 3.80% 3.30% 

Са виспкпм щкплпм  
бр 411.944 944 

% 5.49% 3.11% 

 

Извпр: Републишки завпд за статистику-Ппщтински гпдищоак у 2010.г. 

Кпментари: 

Када се ппсматра пбразпвна структура станпвнищтва мпже се упшити да је највећи брпј 
станпвника, 11.939, са средопм щкплскпм спремпм. У ппређеоу са републишким 
прпсекпм, евидентнп је да ппщтина Прибпј има прпценат станпвнищтва са средопм 
струшнпм спремпм већи пд  републишкпг. Међутим, прпцeнат станпвнищтва са вищпм 
щкплпм је маои, а прпценат станпвника са виспкпм щкплпм je знашајнп маои пд 
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републишкпг прпсека. 

У сампм Прибпју, али и у суседним ппщтинама пснпвана су издвпјена пдељеоа 
ппјединих факултета, шиме се пружа мпгућнпст да се прпценат станпвнищтва са 
виспкпм струшнпм спремпм увећа. 

 

Индикатп
р бр.14 

 

ТЕМА: Индикатпри услпва живпта и благпстаоа 

ИНДИКАТПР: Дужина путева у km пп km2 

ВРЕДНПСТИ 

 

Дужина 
путева пп 
km2 

Дужин
а 

путева  

(km) 

Ппврщин
а   

(km2) 

Дужина 
путева 
пп km2  

(km/km
2) 

Републик
а Србија 

38.436 88.361 0,43 

Ппщтина 
Прибпј 

133,5 552 0,24 

Извпр:  ЈП Србија путеви и ЈП Дирекција за изградоу града Прибпја 

Кпментари: 

Наведени ппдаци за ппщтину Прибпј се пднпсе на јавне путеве, пд шега државни II 
(регипнални) шине 63,5 km, а ппщтински (лпкални)= 70 km   

Ппщтина Прибпј на свпјпј теритприји нема сапбраћајница у категприји магистралних 
путева и аутп путева, такп да регипнални путеви шине путеве највищег реда. Ппстпје три 
регипнална пута, кпја су на ппјединим депницама изграђена у тещким теренским 
услпвима, и имају вище клизищта кпја нису санирана. У тпку зимскпг перипда, збпг 
јаких снежних сметпва, ппједине депнице су тещкп прпхпдне.  

Регипнални путеви су гптпвп у целпкупнпј дужини ппкривени асфалтпм. 

 Лпкални путеви представљају скпрп пплпвину укупне дужине путева. Укупна дужина 
лпкалних путева прекривених асфалтпм тј. савременим кплпвпзпм је 27 km пд укупнп 
пд укупнп 72 km. Пни ппвезују сепска насеља са регипналним путевима. Углавнпм су 
направљени пд земље и макадама, а самп трећина је пресвушена асфалтпм. Тпкпм 
зиме, ппједини лпкални путеви су шестп непрпхпдни. 

Пшигледнп је да је дужина путева пп km2 у ппщтини Прибпј скпрп двпструкп маоа негп 
щтп је тп на нивпу Републике Србије. 
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Индикатпр бр.15 

 

ТЕМА: Квалитет живпта 

ИНДИКАТПР: % дпмаћинстава са сигурним приступпм впди за 
пиће 

ВРЕДНПСТИ 

Дпмаћинства са 
сигурним 
приступпм впди 
за пиће 

Укупан брпј 
дпмаћинстава 

Брпј дпмаћинстава 
прикљушених на 

впдпвпд 

% дпмаћистава са 
сигурним 

приступпм впди за 
пиће 

Република Србија 2.521.190 2.067.260 82% 

Ппщтина Прибпј 9.884 5.595 56,60% 

 

Извпр: Републишки завпд за статистику-Ппщтински гпдищоак у 2010.г. 

Кпментари: 

Удеп дпмаћинстава са сигурним  приступпм впди за пиће је далекп исппд прпсека кпји 
важи на нивпу Републике Србије.  

Градскп ппдрушје ппщтине Прибпј впдпм се снабдева из  акумулације Радпиоскпг 
језера , извпра  Челице (25 l/s), Бјелишкпвица (2 l/s), Сарашевина (5 l/s). Ппстпји један 
јавни впдпвпд у граду, кпји има уграђен систем за ппбпљщаое квалитета пијаће впде.  

Велики брпј сепских насеља , пднпснп 43,4% дпмаћинстава у ппщтини Прибпј, нема 
прганизпван систем впдпснабдеваоа, па се дпмаћинства индивидуалнп снабдевају из 
лпкалних бунара и извпра. 

Впдпвпдпм управља ЈКП „Услуга“, Прибпј 
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Индикатпр 
бр.16 

 

ТЕМА: Квалитет живпта 

ИНДИКАТПР: Брпј станпвника на један пбјекат друштвених, 
културних, рекреативних активнпсти 

ВРЕДНПСТИ 

Брпј станпвника на један пбјекат друштвених, културних и рекреативних активнпсти 

Укупан брпј 
станпвника 

Бр. 
друщ. 
пбјеката  

Брпј 
станпвника 
на 1 
друщтв. 
пбјекат 

Бр. култ. 
пбјеката 

Брпј 
станпвника 
на 1 
културни 
пбјекат 

Бр. 
рекреат. 
пбјеката 

Брпј 
станпвника 
на 1 
рекреат. 
пбјекат 

30.377 6 5.062 6 5.062 9 3.375 

 

Извпр: Ппщтинска управа Прибпј – oдељеое за друщтвене делатнпсти, бучет и 
финасије 

Кпментари: 

У ппщтини Прибпј ради Дпм културе „Пивп Караматијевић“, Градска библиптека, 
Завишајни музеј, а у нпвпм делу града привпди се намени зграда  Дпма културе- пбјекат 
SWISSLION . 

 Пд сппртских пбјеката ппстпје Градска сппртска двпрана, Сппртски центар кап и 
кпмплекс птвпрених градских базена. Ппстпји некплицина ппмпћних фудбалских 
терена кап и фудбалски терен са вещташкпм травпм ппгпдан за вище врста сппртпва.  
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Индикатпр бр. 
17 

 

ТЕМА: Екпнпмски развпј 

ИНДИКАТПР: Прпсечна брутп зарада 

ВРЕДНПСТИ 

Прпсечна брутп зарада 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 

Република Србија 31.745 38.744 45.674 44.147 47.450 

Ппщтина Прибпј 23.063 26.766 28.473 26.611 31.109 

 

Извпр: Републишки завпд за статистику-база ппдатака ппдаци п брутп зарадама пп 
пкрузима и ппщтинама  

Кпментари: 

Прпсешна брутп зарада у ппщтини Прибпј је знатнп (за 34%) исппд републишкпг 
прпсека. Та разлика је нарпшитп била изражена тпкпм 2008.гпдине (38%) и 2009.гпдине 
(40%).  У 2010. гпдини је дпщлп дп благпг смаоеоа те разлике. 
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Индикатпр 
бр. 18 

 

ТЕМА: Квалитет живпта 

ИНДИКАТПР: Учешће кприсника спцијалне заштите у укупнпм 
станпвништву (%) 

ВРЕДНПСТИ 

Учешће кприсника 
спцијалне заштите у 
укупнпм станпвништву 

2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 

Република 
Србија 

Ук.бр. 
станпвника 

7.411.569 7.381.579 7.350.222 7.320.807 7.291.436 

Бр.кприсника 
спцијалне 

ппмпћи 
335.746  364.750 403.388 421.335 490.060 

% ушещћа 4,53 4,94 5,49 5,76 6,72 

Ппщтина 
Прибпј 

Ук.бр. 
станпвника 

29.070 28.603 28.122 27.730 27.349 

Бр.кприсника 
спцијалне 

ппмпћи 
1.697 1.786 1.836 1.860 1.836 

% ушещћа 5,84 6,24 6,53 6,71 6,71 

 

Извпр: Центар за спцијални рад, Прибпј и РЗС –Ппщтински гпдищоаци 2007-2011.г. 

Наппмена: У питаоу је прпцеоен брпј станпвника на дан 30.06 

Кпментари: 

Из приказаних ппдатака приметан је  ппраст брпја кприсника спцијалне ппмпћи. Разлпг 
лежи у ппвећаоу незаппсленпсти, паду привредне активнпсти.  

Прпценат станпвника кпји кпристе спцијалну ппмпћ на ппдрушју ппщтине Прибпј је на 
нивпу републишкпг прпсека. 
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Индикатпр 
бр.19 

 

ТЕМА: Квалитет живпта 

ИНДИКАТПР: Брпј станпвника на једнпг лекара 

ВРЕДНПСТИ 

Брпј станпвника на једнпг 
лекара 

2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 

Република 
Србија 

Ук.бр.станпвник
а 

7.411.56
9 

7.381.57
9 

7.350.22
2 

7.320.80
7 

7.291.43
6 

Укупан 
бр.лекара 

19.644 20.066 20.668 20.825 21.103 

Бр.станпвника 
на једнпг лекара 

377 368 355 351 346 

Ппщтина 
Прибпј 

Ук.бр.станпвник
а 

29.070 28.603 28.122 27.730 27.349 

Укупан 
бр.лекара 

74 77 77 80 78 

Бр.станпвника 
на једнпг лекара 

393 371 365 347 351 

 

Извпр: Републишки завпд за статистику-Ппщтински гпдищоаци пд 2007-2011.г. и 
Здравствени центар , Ужице- бплница и Дпм здравља Прибпј  

Наппмена: У питаоу је прпцеоен брпј станпвника на дан 30.06.  

Кпментари: 

Здравствена защтита на теритприји ппщтине Прибпј је прганизпвана кап примарна, 
секундарна и терцијарна. Ташније, у ппщтини Прибпј ппстпји Дпм здравља, Ппщта 
бплница и Рехабилитаципни центар Прибпјска Баоа. Примарна здравствена защтита се 
пбавља на нивпу Дпма здравља Прибпј у кпме ради 51 лекар и стпматплпг, 98 
медицинских сестара- технишара и 40 нездравствених радника. 
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Брпј станпвника на једнпг лекара је на нивпу републишкпг прпсека. 

 

Индикатпр 
бр. 20 

 

ТЕМА: Квалитет живпта 

ИНДИКАТПР: Учешће правпснажнп псуђених лица према месту 
извршеоа кривичнпг дела у укупнпм станпвништву 

ВРЕДНПСТИ 

Учешће правпснажнп 
псуђених лица према месту 
извршеоа кривичнпг дела у 
укупнпм станпвништву 

2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 

Република 
Србија 

Ук.бр. 
станпвника 

7.411.569 7.381.579 7.350.222 7.320.807 7.291.436 

Бр.псуђених 
лица 

41.422 38.694 42.138 40.880 21.681 

Ушещће 
псуђених 

лица 
0,56 0,52 0,57 0,56 0,30 

Ппщтина 
Прибпј 

Ук.бр. 
станпвника 

29.070 28.603 28.122 27.730 27.349 

Бр.псуђених 
лица 

80 61 137 163 29 

Ушещће 
псуђених 

лица 
0,28 0,21 0,49 0,59 0,11 

 

Извпр: 

Републишки завпд за статистику- Ппщтински гпдищоаци пд 2007-2011.г. Узет је 
прпцеоен брпј станпвника на дан 30.06. 

Кпментари: 
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Ушещће псуђених лица у ппщтини Прибпј је у 2008. И 2009.гпдини бип приближан 
оихпвпм ушещћу на нивпу Републике. У 2006. И 2007.гпдини је ушещће у Прибпју билп 
знашајнп маое. У 2010.гпдини ушещће псуђиваних лица у ппщтини Прибпј је скпрп три 
пута маои пд ушещћа на нивпу Србије. У истп време брпј псуђених лица у Прибпју је 5 
пута смаоен у пднпсу на 2009.гпдину. 

Један пд мпгућих разлпга смаоеоа брпја псуђених лица је и рефпрма судскпг система, 
кпја је изврщена у 2010.гпдини, када је укинут суд у Прибпју, такп да је надлежнпст 
преузеп суд у Пријеппљу. 

 

Индикатпр бр. 21 

 

ТЕМА: Екпнпмски развпј 

ИНДИКАТПР: Екпнпмски агрегат - Степен развијенпсти ппштине 

Извпр:  Уредба  п утврђиваоу јединствене листе развијенпсти регипна и јединица 
лпкалне сампуправе за 2011. гпдину, „Службени гласник РС“, брпј 69/2011  

Кпментари: 

Ппщтина Прибпј припада IV, пднпснп групи најнеразвијенијим ппщтина. 

 

Индикатпр бр.22 

 

ТЕМА: Екпнпмски развпј 

ИНДИКАТПР: Структура наципналнпг дпхптка пп делатнпстима 

Кпментари: 

Ппщтина Прибпј не распплаже ппдацима кпји се пднпсе на наципнални дпхпдак пп 
делатнпстима. 

 

Индикатпр бр.23 

 

ТЕМА: Екпнпмски развпј 

ИНДИКАТПР: Лпкацијски кпефицијент заппшљаваоа 

ВРЕДНПСТИ 

Лпкацијски кпефицијент заппшљаваоа 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 

Ппљппривреда 

Република 
Србија 

2,9 2,7 2,4  2,4 2,4 

Ппщтина 
Прибпј 

0,1 1,2 0,1 0,1 0,1 

Грађевинарствп 

Република 
Србија 

4,2 4,2 4,1 4,2 4,0 

Ппщтина 
Прибпј 

1,1 5,8 0,8 0,8 0,7 

Ппслпви са 
некретнинама, 
изнајмљиваое 

Република 
Србија 

3,3 3,3 3,7 4,2 4,7 

Ппщтина 
Прибпј 

0,4 0,5 0,5 0,5 0,8 

Прерађивашка 
индустрија 

Република 
Србија 

20,8 19,6 18,5 18,0 17,4 
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Ппщтина 
Прибпј 

32,9 30,0 32,9 35,1 32,2 

Тргпвина на великп и 
малп, пправка 

Република 
Србија 

9,8 9,8 10,0 10,2 10,5 

Ппщтина 
Прибпј 

8,4 6,0 7,4 4,1 4,4 

Сапбраћај, 
складищтеое и везе 

Република 
Србија 

5,4 5,4 5,4 5,7 5,8 

Ппщтина 
Прибпј 

2,9 3,0 3,2 3,6 4,1 

 

Извпр: Републишки завпд за статистику Ппщтински гпдищоаци 2007-2011 

Кпментари: 

На нивпу ппщтине Прибпј највећи лпкацијски кпефицијент заппщљаваоа је бип у 
следећим сектпприма – делатнпстима: 

1. Прерађивашка индустрија 

2. Тргпвина на великп и малп, пправка 

3. Сапбраћај, складищтеое и везе 

Исти редпслед је и на нивпу Републике. 

Дпминантан кпефицијент заппщљаваоа се на нивпу Ппщтине бележи у прерађивашкпј 
индустрији. Пн је између 2006. и 2010.гпдине имап вреднпсти између 30 и 35,1. 
Највећи је бип 2009.гпдине (35,1), а најнижи 2007.гпдине (30,0). 

На нивпу Републике пвај кпефицијент се из гпдине у гпдину смаоивап, пд 20,8 
2006.гпдине дп 17,4 2010.гпдине. 

Друга делатнпст у кпјпј ппщтина Прибпј бележи знашајан лпкацијски кпефицијент 
заппщљаваоа је тргпвина на великп и малп и пправка. Оегпве вреднпсти пд 2006.дп 
2010.гпдине бележе неизменишнп раст и пад, али пн је бип највећи 2006. (8,4), а 
најмаои 2009.гпдине (4,1). У 2010.гпдини пн је изнпсип 4,4. 

Вреднпст лпкацијскпг кпефицијента за сапбраћај, складищтеое и везе има тренд 
благпг раста пд 2,9 (2006.гпдине) дп 4,1 (2010.гпдине). 
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Вреднпсти лпкацијскпг кпефицијента заппщљаваоа у другим сектприма су знатнп 
маое (ниже пд 1).  

 

Индикатпр бр.24 

 

ТЕМА: Екпнпмски развпј 

ИНДИКАТПР: Ппвршина ппслпвнпг прпстпра на 1000 станпвника 
изграђена претхпдне гпдине 

Кпментари: 

Званишна статистика не впди евиденцију п ппврщини ппслпвнпг прпстпра, нити се пвај 
ппдатак ажурира на нивпу лпкалне сампуправе, такп да није мпгуће пдредити вреднпст 
пвпг индикатпра. 

 

Индикатпр бр. 25 

 

ТЕМА: Екпнпмски развпј 

ИНДИКАТПР: Пбим унутрашоих ДИ пп глави станпвника 

ВРЕДНПСТИ 

Пбим 
унутрашоих ДИ 
пп глави 
станпвника 

2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 

Република 
Србија 

45.981 65.343 61.969 62.218 58.342 

Ппщтина Прибпј 12.578 2.654 3.715 3.768 9.917 

 

 

Извпр: Републишки завпд за статистику Ппщтински гпдищоаци 2007-2011.г. 

Кпментари: 

Вреднпст пстварених инвестиција пп глави станпвника је била највища у 
2006.гпдини. Накпн тпга, у 2007.гпдини је дпживела нагли пад (са 12.758 у 2006. 
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на 2.654), а пд тада бележи благи раст, такп да 2010.гпдине изнпси 9.917. 

Вреднпст пбима унутращоих директних инвестиција на ппщтинскпм нивпу је у 
кпнтинуитету некпликп пута нижи пд републишкпг нивпа. 

Ппщтину Прибпј карактерище вепма низак нивп инвестиција. 

 

Индикатпр бр.26 

 

ТЕМА: Екпнпмски развпј 

ИНДИКАТПР: Брпј регистрпваних привредних субјеката на 1000 
станпвника 

ВРЕДНПСТИ 

Брпј регистрпваних  
привредних субјеката на 1.000 
станпвника 

2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 

Ппщтина Прибпј 35,19 31,64 31,18 31,51 29,25 

 

Извпр: Републишки завпд за статистику 

Кпментари: 

У 2006.г у ппщтини Прибпј билп је 130 привредних друщтава и 733 предузетника. У 
2007.г 132 привредна друщтва и 828 предузетника. У 2008.г.136 привредних друщтава 
и 838 предузетника. У 2009.г. 144 привредна друщтва и 820 предузетника.  

Брпј регистрпваних привредних субјеката на 1.000 станпвника је бпи највећи 
2006.гпдине, а најмаои 2010.гпдине. 
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Индикатпр бр. 27 

 

ТЕМА: Екпнпмски развпј 

ИНДИКАТПР: Нетп брпј нпвих предузећа на 1000 предузећа 

ВРЕДНПСТИ 

Нетп брпј нпвих 
предузећа на 
1.000 предузећа 

2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 

Република 
Србија 

0,05 0,10 0,15 0,10 0,15 

Ппщтина Прибпј - 0,16 -0,85 -0,003 -0,004 -0,002 

 

Извпр: Републишки завпд за статистику 

Кпментари: 

У ппщтини Прибпј бележи се негативан тренд раста нпвппснпваних привредних 
субјеката, пднпснп већи брпј привредних субјеката се угаси негп щтп се птвпри нпвих.  

У 2005. г. билп је укупнп 1.020 привредних субјеката, у 2006.укупнп 863 у 2007.г. 960, а у 
2008.г. 974. У 2009.г укупан брпј привредних субјеката бип је 820.  

Брпј привредних субјеката се смаоује. 

 

Индикатпр бр. 28 

 

ТЕМА: Екпнпмски развпј 

ИНДИКАТПР: Укупна активнпст, стппа заппсленпсти и 
незаппсленпсти 

Извпри: Републишки завпд за статистику и Републишки завпда за развпј, 2009.гпдине 

Кпментари: 

Према дпступним ппдацима, стппа заппсленпсти у ппщтини Прибпј 2009.гпдине је 
изнпсила 20,0, щтп је 77,9% републишкпг прпсека (стппа заппсленпсти на нивпу 
Републике Србије изнпси 25,7). 

Стппа незаппсленпсти је 2009.гпдине изнпсила 51,8, щтп је 185,7% републишкпг прпсека 
(стппа незаппсленпсти на нивпу Србије изнпси 27,9). 
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Индикатпр бр. 29 

 

ТЕМА: Екпнпмски развпј 

ИНДИКАТПР: Фискални капацитет ппштине – Пствареое извпрних 
прихпда (фискалних пблика) пп глави станпвника 

ВРЕДНПСТИ 

Фискални капацитет ппштине 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 

(1) 
Укупнп пствареое 
фискалних пблика извпрних 
прихпда (у 000) 

31.350 34.568 41.912 31.693 55.109 

(2) Брпј станпвника 29.070 28.603 28.122 27.730 27.349 

(3) 
Прихпд пп глави станпвника 

(1) / (2) 
1.032 1.137 1.379 1.043 1.814 

 

Извпр: Ппщтинска управа Прибпј-пдељеое за бучет, привреду , финансије и друщтвене 
делатнпсти 

Кпментари: 

2006.гпдине планирани  бучет ппщтине Прибпј изнпсип је 194.324.908,00 динара.  

У 2007.гпдини планирани бучет је изнпсип 282.062.452,00. Укупни прихпди и примаоа 
пп заврщнпм рашуну бучета ппщтине за 2007. гпдину, изнпсе 306.834.978,39 динара, и 
исти су пстварени 97,70% у пднпсу на планирани изнпс, извпрни прихпди су шинили 
били су  11,16 %. 

У 2008.гпдини планирани бучет је изнпсип 339.632.203,00 динара. . Укупни прихпди и 
примаоа пп заврщнпм рашуну бучета ппщтине за 2007. гпдину, изнпсе 345.969747,28 
динара. динара, и исти су пстварени 83,74 % у пднпсу на планирани изнпс,а пд тпга су 
12,57% шинили извпрни прихпди. 

У 2009.гпдини планирани бучет је изнпсип 437.103.637,00 , а ушещће извпрних прихпда 
према  заврщнпм рашуну  за 2009. билп је 10,76%. 

У 2010.гпдини пд планирани бучета у изнпсу пд 494 795 954,00 дин., Укупни прихпди и 
примаоа пп заврщнпм рашуну бучета ппщтине за 2007. гпдину, изнпсе 429.888.958,44 
динара и исти су пстварени 78,44 % у пднпсу на планирани изнпс, 16,29% су шинили 
извпрни прихпди.   

Извпрни прихпди пп глави станпвника у ппщтини Прибпј се ппвећавају. Пад је 
забележен у 2009.гпдини. 

Уступљени прихпди за 2007.г. 102.626.951,72, за 2008.г. 107.569.617,81 за 2009.г. 
107.570.533,66 и за 2010.г. 111.516.596,91  динара. 
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Индикатпр бр. 30 

 

ТЕМА: Екпнпмски развпј 

ИНДИКАТПР: Степен задуженпсти ппштине 

ВРЕДНПСТИ 

Степен задуженпсти 
ппштине 

2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 

1 Пствареое или 
прпцена пствареоа 
текућих прихпда 
бучета за 
ппсматрану 
бучетску гпдину 

435.303 452.715 469.466 488.244 498.010 

2.1 15 % пд (1) 67.635 67.907 70.420 73.273 74.702 

2.2 Изнпс главнице и 
камате кпји дпспева 
у ппсматранпј 
гпдини 

169.986 189.445 192.445 189.445 189.445 

2.3 Распплпжива 
средства у 
апсплутнпм изнпсу 
(2.1) – (2.2) 

-104.691 -118.538 -122.025 -116.208 -114.744 

2.4 Распплпжива 
средства у 
релативнпм изнпсу 
- % укупних текућих 
прихпда бучета 

((2.3) / (1)) x 100 

-24,05 -26,18 -25,99 -23,80 -23,04 

3.1 50% пд (1) 217.652 226.358 234.733 244.122 249.005 

3.2 Укупан изнпс 
неизмиренпг 
дугпрпшнпг 
задужеоа бучета 
ппщтине за 
капиталне 
инвестиципне 
расхпде 

     

3.3 Распплпжива 
средства у 
апсплутнпм изнпсу 

(3.1) – (3.2) 

217.652 226.358 234.733 244.122 249.005 

3.4 Распплпжива 
средства у 
релативнпм изнпсу 
- % укупних текућих 
прихпда бучета 

50 50 50 50 50 
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((3.3) / (1)) x 100 

 

Извпр: Ппщтинска управа Прибпј-пдељеое за бучет, привреду, финансије и друщтвене 
делатнпсти 

Кпментари: 

Закпнпм п јавнпм дугу регулисани су услпви и висина задужеоа лпкалне сампуправе. У 
тпку  бучетске гпдине задуживаое за финансираое дефицита креткпрпшне 
ликвиднпсти не сме прећи 5% укупнп пстварених прихпда бучета у претхпднпј гпдини. 
Са друге стране, изврщенп је раздвајаое у утврђиваоу висине укупнпг дуга и 
дпзвпљенпг изнпса птплате ануитета у једнпј бучетскпј гпдини: 

 Изнпс неизмиренпг дугпрпшнпг задужеоа за капиталне инвестиципне расхпде 
не мпже бити већи пд 50% укупнп пстварених текућих прихпда бучета лпкалне 
сампуправе у претхпднпј гпдини 

 Изнпс главнице и камате кпји дпспевају у свакпј гпдини на сва неизмирена 
дугпрпшна задуживаоа не мпже бити већи пд 15% укупнп пстварених текућих 
прихпда бучета лпкалне сампуправе у претхпднпј гпдини 

Ппред узимаоа кредита, јединицама лпкалне сампуправе је датп правп да се мпгу 
задуживати и емитпваоем хартија пд вреднпсти. 

Имајући у виду да задуживаое лпкалне сампуправе има превасхпднп капитални 
карактер, средствима јавнпг зајма мпже да се реализује финансираое изградое, 
пдржаваоа, рекпнструкције кпмуналне инфраструктуре, културе, здравства, спцијалне 
защтите, сппрта и других пптреба пд капиталнпг интереса за заједницу. Задуживаое 
ради ппкриваоа дефицита текуће ликвиднпсти има краткпрпшни карактер – средства 
се мпрају вратити у истпј фискалнпј гпдини у кпјпј су узета. 

На пснпву ппдатака дпбијених пд Пдељеоа за бучет, привреду,  финансије и 
друщтвене делатнпсти, мпже се упшити да је изнпс главнице и камате кпји дпспевају на 
сва неизмирена дугпрпшна задуживаоа у свакпј гпдини изнад 15%. 

Наппмена: недпстају ппдаци п укупнпм изнпсу дугпрпшнпг задужеоа бучета ппщтине 
за капиталне инвестиципне расхпде. 
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