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Поштовани грађани,
након годишњег Билтена општине Прибој, издатог за период јул
2012. - јул 2013. године, пред вама је шестомесечни Билтен, којим
на крају 2013. године испуњавамо своју законску обавезу, да свој
рад учинимо транспарентним на благовремен и бесплатан начин.
У овом шестомесечном Билтену ближе ћете се упознати са радом
општинских институција и установа у протеклих шест месеци, са
битним питањима која су решена и важним одлукама које су донете. Драго нам је што у овако кризним временима и временима
тешких одлука, ипак успевамо да вам донесемо и неке радосне
вести. Упркос томе, спремни смо и за критике и сугестије, а надамо
се да ћемо са таквим вашим односом и сарадњом допринети бољем
развоју наше општине и заједнице. Подсетићемо вас, да осим овог
Билтена, рад свих јавних предузећа, установа и служби је у потпуности јаван и као такав увек доступан вама.
Желимо вам срећну и успешну Нову 2014. годину!

Од јануара 2014. Основни
суд у Прибоју

Нова мрежа судова, која ће имати 66 основних судова и
58 јавних тужилаштава почеће да функционише од 1. јануара
2014. године, будући да је Скупштина Србије 20. новембра усвојила закон који то предвиђа.
Нова мрежа судова, предложена је како би се отклонили недостаци постојеће, будући да се показала као неефикасна, а грађанима је отежавала приступ правди. Новом
мрежом судова враћен је Основни суд у Прибоју, за територију
општине Прибој. Новим законом и број основних јавних тужилаштва се повећава и то са 34 на 58, тако да ће због рационалности нека тужилаштва имати надлежност за два суда.
Такав је и случај Основног јавног тужилаштва у Пријепољу,
које ће бити надлежно за подручје Основног суда у Прибоју и
Основног суда у Пријепољу, са одељењем у Прибоју. Нова
мрежа судова ступа на снагу 1. јануара 2014. године, након
чега ће бити расписан Конкурс за 7 судија, колико ће их имати
Основни суд у Прибоју.

ЈП „Топлана Прибој“: Стабилан и
уредан систем даљинског грејања

Након потписивања Уговора о пословнотехничкој сарадњи са „Фап стан“ д.о.о., ЈП „Топлана Прибој“, преузела је на
себе све обавезе када је у питању реализација грејне сезоне
2013-2014. године. Одмах након потписивања уговора, почело
се са неопходним припремама на ремонту котловског постројења у вредности око 12.000.000 динара и замени топловода у вредности око 1.000.000 динара. Са топлим пробама
почело се 14. октобра и од тада систем даљинског грејања
функционисао је сваки дан, изузев што је, када су то спољне
Издавач: ОПШТИНА ПРИБОЈ,
12. јануара 108, Прибој
температуре дозвољавале, вршено искључење. На старту
За издавача: Председник општине грејне сезоне било је великих губитака топле воде на топлоЛазар Рвовић
водној мрежи на више места, која су сада санирана. У октобру
Уредник садржаја: Сања Мановић
2013. године потрошено је 95.380 kg мазута, док је потрошња
Технички уредник: Марко Јањушевић
у новембру износила 240.060 kg. Процена потрошње за децемТираж: 1000 примерака
бар је око 420.000 kg мазута.
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Спорт у школе и у општини Прибој

У оквиру акције "Спорт у школе", која је намењена деци узраста од првог до четвртог разреда, а коју спроводи Министарство омладине
и спорта у сарадњи са локалним самоуправама, општину Прибој у октобру, посетио je
државни секретар за спорт, Предраг Перуничић и уручио реквизите за вежбање деци основних школа до четвртог разреда.

Посета државног секретара у оквиру ове
акције, замишљена је као одржавање ваннаставног часа физичког васпитања за децу, који
ће им предавати млади професори физичког
васпитања који су незапослени, са евиденције
Националне службе за запошљавање у Прибоју
и који ће за то примати одређену накнаду.
Један такав, уједно први у низу час у оквиру ове
акције у општини Прибој, одржан је у фискул-

турној сали прибојске Гимназије, где су деци
уручени неопходни реквизити за вежбање.
Часу су осим државног секретара Перуничића
и његових сарадника, присуствовали и представници локалне самоуправе, која је партнер
Министарству у овој акцији, председник Општине, Лазар Рвовић, председник СО Саша Василић, помоћници председника општине за
локални економски развој, као и омладину и
спорт Крсто Јањушевић и Мирослав Буквић,
председник Спортског савеза Прибоја, Миломир Филиповић и професори физичког васпитања. Перуничић је рекао да је програм „Спорт
у школе“ бесплатан, што му даје још већи значај, јер финансијски не оптерећује родитеље, а
деци од најранијих школских дана пружа прилику да кроз игру уче о фер-плеју, спортском
духу и толеранцији.

Акредитован Дом здравља Прибој

У протеклих 6 месеци, добра сарадња Дома
здравља Прибој са локалном самоуправом, Министарством здравља и бројним општинским, регионалним и републичким
институцијама и организацијама, резултирала је знатним унапређењем квалитета
здравствене заштите у Прибоју.

цијом Дома здравља на период од три године.
То представља значајан успех, који је препознат у поступаку оцењивања квалитета рада
здравствене установе од стране квалификованих независних оцењивача из Агенције за акредитацију, на основу примене оптималног нивоа
утврђених стандарда рада за здравствене установе. Средства за акредитацију су обезбеђена
Осим добрих услова за рад, Дом здравља учешћем у пројекту ДИЛС у сарадњи са локалПрибој улагао је и у адекватну радну опрему за- ном самоуправом и Здравственим центром
послених, да би се створили услови који ће сти- Ужице, као и средства за информатизацију
мулисати професионалност и стручност, па је рада, захваљујући којој су имплементирани
тако за набавку нове медицинске и опреме за електронски здравствени картони пацијената
рад, издвојено из буџета Општине и средстава као и остале медицинске евиденције.
донатора oкo 5 милионa динара. Квалитет
здравствене заштите резултирао је акредита-
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У Прибоју отворен један од најсавременијих
омладинских центара

У Прибоју је 20. новембра свечано отворен новоопремљени Омладински центар. Омладински центар резултат је реализације пројекта
Канцеларије за локални економски развој општине Прибој, "Адаптација и опремање Омладинског центра у Прибоју" који је финансиран
од стране Европске уније и Владе Швајцарске
кроз ЕУ Прогрес у сарадњи са локалном самоуправом и Министарством омладине и
спорта.

Општи циљ пројекта је да допринесе
унапређењу институционалног оквира за
афирмацију младих и њихово укључивање у
изградњу цивилног друштва. Оснивање Омладинског центра логичан је наставак пројекта
"Учешће младих у процесу одлучивања на локалном нивоу", у оквиру којег је 2008. године
основана Канцеларија за младе у општини
Прибој, за чије потребе је Канцеларија за ЛЕР
урадила пројекат опремања Омладинског
центра, који је реализацијом овог пројекта по-

стао један од најсавременијих у Србији. Кроз
Програм европског партнерства са општинама
ЕУ ПРОГРЕС, финансирано је 88,83% учешћа,
док је учешће локалне самоуправе 11,17%
средстава, тако да је укупна вредност пројекта
55.196,00 УСД. Министарство омладине и
спорта за опремање Омладинског центра издвојило је 680.578,00 динара. Отварању једног
од најсавременијих и најфункционалнијих омладинских центара у Србији присуствовали су
државни секретари у Министарству омладине
и спорта, Предраг Перуничић и Ненад Боровчанин са сарадницима, представници донатора
ЕУ ПРОГРЕС-а, Марко Вујачић и Слободан Дерикоњић, локални функционери и многобројне званице. Отварањем Омладинског
центра, млади у Прибоју ће имати одличне
услове у којима ће моћи да организују семинаре, радионице и културне догађаје, чиме се значајно повећавају
могућности које се пружају младима
у Прибоју.
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Отворено ново одељење полицијске
станице у Саставцима

У месној заједници Саставци, на територији
општине Прибој, 14. новембра, у оквиру полицијске станице отворено је одељење где ће
мештани моћи да изваде личне карте и пасоше. Министарство унутрашњих послова је
за те потребе опремило две канцеларије, у
којима ће се издавати лична документа.

о држављанству. На овај начин, преко 3000
мештана ће лакше моћи да дођу до потребних
докумената.

Општина Прибој је определила средства
за опремање зграде полицијске станице у Саставцима, али због нерешених имовинско
правних односа још увек нису реализовани радови. Председник Општине, Лазар Рвовић
изјавио је да ће Општина Прибој од јануара
отворити канцеларију у којој ће грађани моћи
да добију изводе из матичних књига и уверења

Готова техничка документација за
изградњу регионалне депоније "Бањица"

У оквиру редовне посете Југозападној Србији,
шеф Делегације Европске уније у Србији, амбасадор Мајкл Девенпорт, присуствовао је и састанку Управног одбора ЕУ ПРОГРЕС-а у Новој
Вароши, након чега је председнику општине
Димитрију Пауновићу уручио техничку документацију за изградњу регионалне депоније
"Бањица".
Овај документ је предуслов за изградњу
депоније, која ће допринети решавању проблема уклањања комуналног отпада у Новој
Вароши, Сјеници, Прибоју и Пријепољу. У оквиру пројекта који су Европска унија и Влада
Швајцарске преко ЕУ ПРОГРЕС-а финансирале
са 238.870 евра, урађене су геолошке, геотех-

ничке и хидролошке анализе, као и усклађивање техничког пројекта за изградњу депоније.
"Нова Варош, Прибој, Пријепоље и Сјеница од
овог пројекта имаће велику корист. Ове четири
општине препознале су значај пројекта, успоставиле сарадњу, биле спремне да уложе општинска средства и основале заједничко
предузеће које ће управљати депонијом. Овакав приступ не представља гаранцију успеха,
али је предуслов за њега и зато га треба похвалити. Охрабрујем локалне самоуправе да наставе да сарађују на депонији Бањица и другим
пројектима и радујем се већем броју заједничких иницијатива других самоуправа", рекао је
Девенпорт.
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Отворен нови простор ватрогасног дома
у Прибоју

14. новембра 2013. године, у новом делу града,
отворене су нове просторије за ватрогасноспасилачке јединице. Општина Прибој је извршила доградњу и адаптацију гараже уз Дом
културе површине 118 m², просторије за ватрогасце - канцеларију површине 37 m², као и
складиште за опрему површине 126 m². Нове
просторије се налазе у објекту Дома културе
Прибој, на Тргу Фап-а.
Основни циљ ове инвестиције је решавање дугогодишњег проблема ватрогасне јединице, стварање услова за већу безбедност
грађана општине Прибој, али и побољшање
услова рада ватрогасно-спасилачких јединица
на овом подручју. Општина Прибој и МУП су 31.
октобра 2013. године потписали Уговор о закупу пословних просторија без накнаде, у чију
изградњу је Општина уложила 5 милиона динара. "Ово је наставак једне добре сарадње коју
ми имамо са Министарством унутрашњих по-

слова и један у низу пројеката који смо реализовали. За нас је ово добар и врло значајан
пројекат јер нема успешне средине без сигурне
средине. Ово је један од значајних сегмената
сигурности целе наше општине." - изјавио је на
церемонији отварања председник општине
Прибој, Лазар Рвовић.

Први у региону - мере уштеде и
рационализације

Председник општине Прибој, Лазар Рвовић, 17. октобра 2013. године, донео је одлуку
о мерама штедње и рационализације које се
примењују од 1. новембра, а по којима се за 20
посто смањују плате функционерима. Овом одлуком укида се право на коришћење угоститељских услуга и репрезентације на терет
општинског буџета за све директне и индиректне кориснике буџетских средстава. Рад комисија које образује председник Општине и
начелник Општинске управе у Прибоју, као и

комисија чије накнаде за рад утврђује председник Општине, организоваће се у радно време и
без накнаде за запослене, а обуставља се и накнада додатака на зараду по основу дужег рада
од пуног радног времена, а организовање рада
врши се кроз прерасподелу радног времена. Уз
то, врши се максимална рационализација
службених путовања, а одлазак на семинаре
само онде где су обезбеђени трошкови од
стране организатора, стоји у Одлуци председника Општине.
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Одржан први фестивал
"Дани Данила Лазовића"

Манифестација "Дани Данила Лазовића", која
се ове године организовала први пут под покровитељством општине Прибој, а у организацији Дома културе "Пиво Караматијевић" и
Завичајног музеја из Прибоја, добила је свог
првог победника у говорењу поезије и добитника повеље "Данило Лазовић".

Манифестација ревијално такмичарског
карактера, организована је у част великана
српског глумишта који је одрастао у Прибоју,
трајала је два дана, а отворена је у четвртак, 31.
октобра 2013. свечаном изложбом фотографија из живота и глумачке каријере Данила Лазовића у Галерији Завичајног музеја, након
чега је приказана пројекција једне од многих
представа у којима је глумио Данило Лазовић,
"Клаустофобична комедија". Гост глумац
вечери био је глумац Горан Султановић. Такмичарско вече (одржано 1. новембра) било је резервисано за надметање у говорењу поезије,
студената завршних година уметничких факултета, одсека глуме из Србије, Црне Горе, Републике Српске и Босне и Херцеговине.
Стручни жири који су чинили еминентни уметници из света глуме и представник породице
Лазовић, у саставу Радован Кнежевић, Горан
Султановић, Љиљана Драгутиновић, Милица
Краљ и Јелена Лазовић, победником првих
"Дана Данила Лазовића" прогласили су Сашу
Ђурашевића са Академије лепих уметности из
Београда. Саша је говорио песму "Жарко" Мирослава Антића и добио 49 поена од могућих
50. Следеће године он ће бити пети члан жирија, а као победник добитник је и новчане награде у вредности од хиљаду евра и повеље

"Данило Лазовић".

Пријатељ фестивала чији је покровитељ
општина Прибој био је хотел „Лим“ из Прибоја,
а "Организовањем једне овакве културне манифестације, Прибој је сигурно враћен на мапу
градова са великим уметничким потенцијалом,
који афирмишу уметност и праве вредности,
али је дао и добар пример како грађани и грађанке једног места или заједнице треба да чувају успомену на велике уметнике и заслужне
грађане, који потичу из њихове заједнице", истакао је директор фестивала "Дани Данила Лазовића", глумац Милорад Дамјановић.
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Вучић у Прибоју - посета ФАП
корпорацији а.д. у реструктурирању

Крај октобра обележио је штрајк радника
Фап-а. Након три дана протествовања, постигли су договор са Владом Србије, после разговора првог потпредседника Владе
Александра Вучића са представницима
штрајкача, руководства фабрике и општине.

Први потпредседник Владе је рекао да
су разговори били тешки, али да су успешно
окончани. "Рекао сам им да не иду више на
пругу, јер смо имали штету од тога 25 милиона
динара и они су то прихватили као грешку",
рекао је Вучић и додао да су разговарали о томе
да држава нема новца за бацање."Држава 12 година даје субвениције и ништа се не дешава,
нема стварног реструктурирања. Чини ми се да
је много тога недостајало што је могло да се
уради у претходном периоду, а сада постоје напори руководстава да се пронађе стратешки
партнер", рекао је Вучић. Након посете Прибоју,
на његову иницијативу оформљена је
радна група у којој су представници Министарства привреде, Министарства финансија, у којој ће бити и Вучић и
представници његовог кабинета, затим
представници радника, пословодства
ФАП-а, представници Мерцедеса, који су
били у Прибоју на Вучићев позив.
Говорећи о пласману ФАП-ових производа на домаћем тржишту, Вучић је
рекао да је на тај начин могуће пласирати 150 до 200 возила, што, није до-

вољно. Вучић је нагласио да је потребно пронаћи стратешког партнера, који ће да направи
бизнис план који је одржив. Он је поновио да је
циљ да ФАП буде здрава компанија. "Нема проблема, даћемо једнократно већу суму новца,
али дајте да не плаћамо наредних 12 година,
као што смо плаћали претходних 12 година, и
не знате где су те паре", рекао је вицепремијер.
Вучић каже и да се разговарало о старосној
структури, рационализацији, вишку запослених и да су људи то разумели и поздравили. Састанку је претходила деблокада железничке
станице у Прибоју и нормализација саобраћаја
на прузи Београд-Бар, што је био Вучићев услов
за разговор о проблемима прибојске фабрике.
Вучић је на састанак са руководством ФАП-а
дошао са својим економским саветником Синишом Малим и саветником Јоргом Хаскенсом, а
са првим потпредседником владе у Прибоју је
био и и један од директора "Мерцедеса" Ралф
Јирген Зејерлен.
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Уручени кључеви 11 кућа породицама
у Кукуровићима

У септембру је 11 бошњачких породица добило
кључеве од новоизграђених кућа у Кукуровићима. Тим поводом, министар у Влади
Србије, др Сулејман Угљанин задужен за одрживи развој посетио је село Кукуровићи, и уручио кључеве за 11 нових монтажних кућа за
протеране и расељене Бошњаке из општине
Прибој у последњој деценији прошлог века.

Од марта прошле године кад је Влада
Србије, на иницијативу министра Угљанина усвојила Програм за повратак избеглих и расељених Бошњака из општине Прибој у периоду од
1991-1999. године, изграђено је укупно 22
куће. Накнада за самосталну обнову исплаћена
је 21 породици, а такође још 35 породица има
право на накнаду. Укупна вредност овог
Пројекта је око 130 милиона динара. Свечана
додела кључева организована је у селу Кукуровићи, испред куће породице Калтак, где је министар уручио кључеве члановима породица
избеглих и расељених Бошњака. Примопредаји
кључева породицама избеглих и расељених
Бошњака у име локалне самоуправе присуство-

вали су председник Општине Лазар Рвовић,
председник СО Саша Василић и помоћник
председника општине за пољопривреду, Хајро
Бећировић.
Обраћајући се присутнима, Угљанин је исказао
своје задовољство као човек и министар што
11 породица добија кров над главом. Он је
рекао да смо сви сведоци да је данас победило
добро, уз наду и уверење да се ништа слично
никада неће поновити. "Сви градимо једну
нову земљу, модерну Србију у којој ће сви људи
имати срећну садашњост и сигурну будућност.
На томе сви треба да радимо, а ово је један
добар почетак, добар пример." казао је Угљанин.
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја, којом руководи министар др
Сулејман Угљанин, овлашћена је у име Владе да
буде носилац при реализацији Програма, који
ће трајати четири године. У реализацији овог
дела Пројекта учествовали су општина Прибој,
Дирекција за изградњу Прибоја и фирма
"Негал" из Ивањице која је саградила куће.

Поклони локалне самоуправе за ђаке
прваке

Поводом почетка нове школске године
и поласка у школу 180 ђака првака у општини
Прибој, руководство локалне самоуправе је поделило 180 поклона за прваке. Поклони се састоје од симболичних споменара, које ће ђаци
моћи да попуњавају током свог четворогодиш-

њег школовања код учитеља или учитељице.
Уз симболичне споменаре, за сваког првака у
општини Прибој издвојено је по 3.000 РСД. Поклони су подељени у свим градским и сеоским
школама на подручју општине Прибој.
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www.saborlekara2013.rs

34. Сабор лекара југозападне Србије и
северне Црне Горе

Почетком октобра ове године, Дом
здравља је био домаћин традиционалног 34.
Сабора лекара југозападне Србије и северне
Црне Горе. На Сабору, који је акредитован од
стране Здравственог савета Србије као скуп на
највећем научном нивоу, узело је учешћа око
150 лекара из десетак градова ове регије.
Општа оцена учесника, али и гостију из Министарства здравља, Здравственог центра Ужице
и локалне самоуправе је да је Сабор веома успешно испунио едукативне и промотивне циљеве, са посебном импресијом на посету

манастиру Мажићи, колевки српске медицине.
Подсећања ради, на иницијативу Министарства здравља Републике Србије, а у циљу
спровођења организованог скрининга карцинома дојке у Дому здравља Прибој, у периоду
од 2. до 30. септембра 2013. године, био је стациониран дигитални мамограф. У том периоду, све жене старости од 50 до 69 година
могле су да искористе прилику и ураде мамографију у циљу превенције и раног откривања
карционома дојке. За овај преглед није била
потребна оверена здравствена књижица.

Пуштен у рад Централни систем за
електронску обраду и складиштење података

Поводом пуштања у рад Централног система
за електронску обраду и складиштење података и чување другог примерка матичних
књига, који се у целости финансира из буџета
Републике Србије, општину Прибој су у септембру посетили су државна секретарка Министарства правде и државне управе са
сарадницима, Гордана Стаменић и министар
без портфеља у Влади Србије, који води Владину Канцеларију за одрживи развој недовољно развијених подручја, др Сулејман
Угљанин.
У Централни систем до краја августа 2013. године достављени су подаци из матичних
књига које се воде за 130 градова и општина
са близу 13 милиона уписа, између осталог, у
Централном систему су и подаци из матичних
књига који се воде за општину Прибој.
У реализацији овог пројекта, Министарство и
Канцеларија за одрживи развој имали су добру

партнерску сарадњу са Јавним предузећем
ПТТ Саобраћаја „Србија", које је инсталирало
опрему и извршило део обуке. Значај овог споразума јесте да се помогну неразвијене општине, како би се прикључиле Централном
систему за електронско вођење матичних
књига. У плану је да се све матичне књиге у
Србији преведу у јединствену електронску
базу података до краја 2014. године.
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Национална географија у Крњачи

У организацији Туристичке организације Прибој и удружења "Big face" из Београда, у
Крњачи на територији општине Прибој, од 2.
до 6. августа боравила је екипа Националне
географије.

Екипа Националне географије обишла је
све занимљиве локалитете, направили су репортаже и прилоге, причали су са локалним
становништвом, а такође су се спуштали у Ледену и Хајдучку пећину, као и у кањон Сућеске.
Телевизијска екипа није крила своје одушевљење свим виђеним, тако да су организаторима дали обећања да ће дати свој максимум
на промоцији овог краја, у функцији промоције
активног одмора у природи, који је све више

популаран. Такође су обишли стазе за слободно
пењање и сложили се са организатором Државног првенства које се одржава крајем августа у
кањону Сућеске, да су ове стазе међу најбољима у Европи. Иначе, овогодишње Државно
првенство у слободном пењању, било је само
увод за такмичење међународног карактера,
планирано за следећу годину. У циљу промоције туристичких потенцијала Крњаче, природних лепота овог краја и богате историје,
Туристичка организација Прибој је ступила у
контакт са Канцеларијом за европске интеграције из Пљеваља, како би кроз заједничке
пројекте прекограничне сарадње, побољшала
туристичку понуду овог атрактивног места.

Одржани Илиндански дани 2013

У организацији Туристичке организације Прибој, 1. августа, одржана је традиционална манифестација, ове године по осми пут,
"Илиндански дани". Ове, као и претходних година, манифестација је окупила велики број
посетилаца, гостију и учесника програма. У
такмичењу у припремању традиционалног
јела из прибојског краја, ћешкета, ове године
победила је Цана Јановић из Прибоја. У ревијално такмичарском делу Илинданских дана,
на такмичењу „Златна фрула Бране Полић“, у
конкуренцији шест такмичара на фрули, треће
место освојио је Мирољуб Шаковић из Нове Вароши, друго Ацо Марковић из Чајетине док је
овогодишњи победник, Драшко Спасојевић из
Рудог. У ревијалном делу наступали су трубачки оркестри, етно групе и културно - уметничка друштва.
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Одржане 41. Лимске вечери поезије

У организацији Дома културе "Пиво Караматијевић" а под покровитељством општине
Прибој и Министарства културе Републике
Србије, ове године одржане су 41. Лимске
вечери поезије.

На завршној вечери 13. децембра у великој сали Дома културе, од пет финалиста, жири
у саставу Јасмина Ахметагић председник, Светлана Калезић-Радоњић и Бојана Стојановић
Росић, одабрао је треће, друго и прво место.
Трећу награду добила је Ивана Перовић из Београда, другу Катарина Васовић из Новог Пазара
док је победница овогодишњих Лимских
вечери поезије Дуња Карановић из Београда.

Прва награда састоји
се
од
штампања
збирке песама и комплета књига, које је
обезбедио Дом културе као и 10.000 динара
од
Сава
осигурања. Након финалне вечери, учесници манифестације
били су гости председника Општине на
коктелу, а наредног
дана су посетили Завичајни музеј у Прибоју.

Дом културе "Пиво Караматијевић"
у новом руху

У згради Дома културе "Пиво Караматијевић" извршена је реконструкција мокрих
чворова, као и реконструкција грејања, тако да
у текућој грејној сезони неће бити бојазни по
питању одржавања културних дешавања. Такође, столице у великој сали пресвучене су са

хиљаду квадратних метара платна.

„У великој сали Дома културе пресвучене су столице новим платном које је добијено из донације“ - изјавила је Борка Пузовић, директорица
Дома културе „Пиво Караматијевић“.
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Подстицајна средства за 21 предузетника

Други пут ове године, општина Прибој је на
основу Конкурса за доделу субвенционисаних
(бесповратних) средстава за инвестиције и
набавке основних средстава - развоја
предузетништва вишег нивоа запошљавања и
самозапошљавања, средствима из буџета
Фонда за развој помогла, овај пут 21
предузетника.
Уговоре са општином Прибој и Фондом
за развој, предузетници су потписали 3. децембра у малој сали у згради Општинске управе.
Потписивању уговора осим 21 добитника
средстава присуствовали су председник општине Прибој, Лазар Рвовић као и председник
Фонда за развој општине Прибој, Гаврило
Бујишић. У уводном обраћању присутнима,
Гаврило Бујишић у име Фонда за развој општине Прибој, истакао је да све добитнике

сматра будућношћу града, обзиром да су у
најгорем тренутку осмелили се да уђу у приватне воде. Истини за вољу, нажалост, како је
рекао Бујишић, није било довољно средстава,
тако да нису добили бесповратна средства сви
који су испуњавали услове. Председник општине Прибој, Лазар Рвовић честитао је присутнима на храбрости уласка у приватан посао,
имајући у виду велику финансијску кризу али
и кризу у идејама. Он је истакао да је општина
Прибој својим средствима у овој години, омогућила 112 радних места, а да ће се у будућности определити доста више средстава кроз
различите модалитете. Помоћ ће се огледати
између осталог и кроз политику локалне самоуправе и умањивање пореза.
Комисија за надзор постоји, радиће квартално
и обилазити добитнике субвенција.

- У периоду од јула до децембра 2013. године,
купљено је 200 књига, 870 књига је добијено
на поклон од Министарства културе, као и 50
књига од грађана.
- Од ове године започета је процедура увођења
COBISS програма тј. електронског вођења
књига и умрежавање са библиотекама Србије.
- Од јула 2013. године Градска библиотека је
захваљујући Општини Прибој купила за потребе библиотеке као и њеног осавремењавања лаптоп, фотоапарат као и два стола за
рачунаре који су били потребни за читаоницу.
- Градска библиотека је организовала по први
пут у својим просторијама дечије креативне
радионице у периоду од краја јуна до 4. јула
kojи је заједнички пројекат десет библиотека
Златиборског округа под називом „Заједнички

летњи програм читања“, а финансијски га је
подржао Међународни одбор за књижевност
за децу и младе (IBBY International Boards on
Books for Young People ) и њихов фонд IBBY Yamada 2013, у износу од 5.000,00 CHF.
- Библиотека је учествовала у пројекту "7 дана
библиотеке" са Канцеларијом за младе Прибој,
који је финансиран од стране OEBS-а. Овај
пројекат је обухватао следеће активности:
"Једна књига за библиотеку", "Отворена врата
библиотеке", "Суживот је природна ствар".
- Градска библиотека Прибој у свом простору
је организовала јединствену продајну изложбу
књига једне од најтиражнијих издавачких кућа
у Србији "Лагуна".
- У току шестомесечног периода, организовани
су попусти на годишње чланарине.

Шест месеци популаризовања књиге
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Шести Међународни лимски биатлон
- Прибој - Рудо (Сетихово)

Шести Међународни лимски биатлон Прибој Рудо (Сетихово), одржао се од 15. до 18. августа 2013. године, у организацији Туристичке
организације Прибој и Општинске развојне
агенције Рудо.

низован је у оквиру имплементације пројекта
"Унапређење манифестације Међународни
лимски биатлон Прибој - Рудо - Сетихово - регата за све", који финансира Европска унија.
Учесници овогодишњег Лим феста поред локалних и бендова из окружења, били су холандОве године, потрајао је дан дуже него ска музичка атракција Пројект ракија и Неша
што је планирано. Овогодишњи биатлон орга- Галија.

Још издвајамо:

- У склопу имплементације пројекта "Унапређење
Међународног лимског биатлона", 26. и 27. jула
2013. године одржана је Еколошка регата. Циљ регате био је чишћење обала рекe Лима од комуналног отпада и подизање еколошке свести
становника Прибоја. Еколошка регата, организована од стране Туристичке организације, учешћем
више од 150 волонтера и уклањањем 20 m² чврстог
отпада и више од 250 кеса пет амбалаже, створила
је предуслов за одржавање реагате за особе са посебним потребама и Лимског биатлона и омогућила посетиоцима регате да виде све природне
лепоте реке Лим.

- 16. августа ове године, у сарадњи са Друштвом за
церебралну парализу, Туристичка организација
Прибој организовала је регату за особе са посебним
потребама. Ова регата је први пут одржана у општини Прибој са циљем да се помогне социјализација особа са посебним потребама и разбију
предрасуде о овом делу популације. На овој Еколошкој регати учествовало је преко 80 учесника из
дванаест друштава за церебралну парализу из
Србије и Босне и Херцеговине. Због позитивних реакција самих учесника регате и наших суграђана
намера Туристичке организације је да ово постане
традиционална регата као и Лимски биатлон.

- Поводом Међународног дана младих, Грађанске
иницијативе доделиле су локалним самоуправама
награде "Младград" за 2013. годину. Ове године, награду су добиле општине Пирот и Прибој.
- Канцеларија за младе Прибој у сарадњи са Спортским центром Прибој, Туристичком организацијом
Прибој и Удрyжењем "СОКО" из Прибоја, организовала је овог лета "Игре без граница" и мини концерт на градским базенима. "Игре без граница"
замишљене су као манифестација која ће окупити
велики број младих у Прибоју, употпунити културни садржај који је намењен млађој популацији,
а све у циљу промовисања спортских активности,

Лим феста, рафтинга, хуманих вредности и музичких потенцијала локалних бендова. Прикупљени
новац од продаје карата, дат је у хуманитарне сврхе
као помоћ удружењу "Звончица" из Београда.
- У оквиру Прибојског културног лета 2013, Завичајни музеј Прибој, Дом културе "Пиво Караматијевић" и Градска библиотека Прибој, као
установе културе и ове године организовале су,
сада већ пету по реду, Међународну дечију уметничку радионицу "Јагарт". Као и претходних година, учествовала су деца узраста основне школе,
са територије општине Прибој, као и деца из САД,
Белгије и из Београда.

Прибој - град младости
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Музеј - из угла шест месеци

Завичајни музеј, од јуна текуће године,
радио је на два локалитета, познатија као Шћеповића поље и Челина код болнице. Такође, у
протеклом периоду у оквиру етнографског
одељења вршено је прикупљање и обрада материјала, везано за сеоску моду у Прибоју. Рађено је и на наставку започетих пројеката, као
што је "Истраживање археометалуршког
центра Јармовац", који је ушао у састав европског пројекта "Настанак и развој металургије
Европе“, у коме учествују Археометалуршки
институт Универзитета у Лондону и Метарулшки институт из Бохума из Немачке.
Учешће су узели и Народни музеј из Београда
и музеј Топлица из Прокупља. У протеклих
шест месеци у Прибоју, у организацији Завичајног музеја, боравила је међународна екипа
на локалитетима Јармовац и Калуђерско поље,
где су прикупљани узорци за физичко-хемијске
анализе.

Поводом 100 година рођења проф. др
Вујице Јевђевића, једног од највећих научника
прибојског краја (17. септембар), рађена је изложба везана за његов живот. У оквиру Културног лета, Музеј је учествовао у организацији
монодраме „Одбрана Сократова“ и концерта
групе „Дуо модерато“. Такође учествовао је у
међународној дечијој уметничкој радионици
"Јагарт", која је трајала седам дана, као и у изложби прибојских сликарских стваралаца,
"Штрека".
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"Ми бринемо о старима" - Општина Прибој
носилац пројекта укупне вредности 198.000€

Децембра ове године, Делегације Европске
уније у Србији одобрила је Општини Прибој
реализацији пројекта „Ми бринемо о старима“,
који је за потребе Општине Прибој израдила
Канцеларија за локални економски развој.
Ускоро се очекује потписивање уговора о
гранту. Пројекат ће бити финансиран у оквиру програма „Exchange4", који финансира Европска унија, а спроводи га Стална
конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије.

унапређењу социјалног статуса старих, односно унапређење квалитета и доступности
ванинституционалне заштите старих, инвалидних и хронично оболелих у општинама
Прибој, Пријепоље и Нова Варош. Овај циљ ће
бити постигнут кроз повећање броја геронтодомаћица, проширење услуге на сеоска подручја као и увођење ванстандардног пакета
здравствене заштите. Тиме ће већи број корисника, и то пре свега у удаљеним сеоским подручјима, бити у прилици да користи услуге
Центра за социјални рад, као и да добије осПројекат ће бити финансиран у оквиру новну здравствену заштиту у својим домотреће компоненте програма – подршка прио- вима, без одласка у болнице и домове здравља.
ритетним националним политикама у области Како би се повећао капацитет Центра за соекономског развоја, социјалних услуга и за- цијални рад у Прибоју, кроз овај пројекат биће
штите животне средине на локалном нивоу, у набављено ново теренско возило, које ће се кооквиру грант шеме. Општина Прибој ће се у ристити управо за долазак до корисника у сеовом пројекту појавити као носилац, док ће лима, један лап топ рачунар, а биће креирана и
улогу коапликаната имати центри за со- нова употпуњена база података потенцијалних
цијални рад из Прибоја, Пријепоља и Нове Ва- корисника, која ће се редовно ажурирати, зароши, као и Општина Пријепоље. Укупна хваљујући програму који ће бити направљен
вредност пројекта износи 198.000 евра, од чега управо за ту сврху.
ће Европска унија, путем гранта финансирати Успешна имплементација пројекта биће осигу90%, док ће преостали део трошкова бити по- рана формирањем тима састављеног од техкривен од стране три партнерске општине и ничких и стручних радника, односно чланова
процентуално подељен у складу са добитима Канцеларије за ЛЕР, Oпштине Прибој и радника
које ће општине имати од пројекта. Пројекат запослених у центрима за социјални рад.
„Ми бринемо о старима“ има за циљ допринос

ÊÀÍÖÅËÀÐÈ£À ÇÀ ËÎÊÀËÍÈ
ÅÊÎÍÎÌÑÊÈ ÐÀÇÂÎ£

Office for Local Economic Development
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Изградња пута Прибојска Бања - Манастир Увац у дужини од 5,5 km

Дирекција за изградњу Прибоја

Током друге половине 2013. године Дирекција жине 12 km у више месних заједница и насеља
за изградњу Прибоја реализовала је следеће (Потпећ - Караџићи, Јелача, Хер Голеша - Жарковићи, Мишковац, Рабреновац, Зеленац, Лаппројекте:
тошко поље - Шалипури,
Расадник Чаушевићи);
- Изградња 11 монтажних кућа за прогнана
лица;

Пут Прибојска бања Манастир Увац

- Реконструкција аграрних путева укупе дужине 11 km (пут за Батковиће, Бањски чамац Равна ливада, Регионални пут Р115 - Поповићи, Касидоли – Радовићи, Мали Саставци Замрштен, Врбова);
- Ојачање коловозне конструкције укупне ду-

Санација пута у улици
Боре Пенезића (пут ка Црнузима)

Изградња 9 монтажних кућа
за лица угрожена клизиштима

Изградња одељења за дијализу у
оквиру Болнице Прибој

Изградња Омладинског центра

Изградња Ватрогасног дома
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Изградња паркинга на Прибојској бањи

Дирекција за изградњу Прибоја

- Изградња зграде за социјалне случајеве у Старом
Прибоју (у току);
- Чишћење градских гробаља;
- Замена асфалтног застора на улицама и крпљење
ударних рупа;
- Одржавање хоризонталне и вертиклане саобра-

ћајне сигнализације, исцртано нових 300 паркинг
места;
- Реконструкција дела потпорног зида у Пролетерској улици;
- Редовно одржавање јавне расвете.

Реконструкција кривине пута
Прибој – Кокин Брод

Реконструкција
задружног дома у Хер Голешима

Постављено 30 клупа

Реконструкција задружног
дома у Кратову (радови у току)

Пројектна документација за:
- Пут Црнузи - Касидоли;
- Прилазни пут за ново исламско
гробље Побрежје;
- Потпорни зид у улици Раденка Караџића;
- Реконструкција општинског одмара- Постављена ограда око
игралишта у
лишта у Сутомору;
- Уређење простора између улице Вука Новом Прибоју и вртића
у Старом Прибоју
Караџића, улице Санџачких бригада и
Немањине;

Постављена улична
новогодишња расвета

19

Установа за физичку културу „Спортски центар“

- Редовне, текуће активности у смислу обезбеђења услова за тренинге и утакмице спортских
клубова у нашим објектима,
- Редовно одржавање терена (главни терен, помоћни и терен са вештачком травом).

ЛЕТЊА СЕЗОНА НА БАЗЕНИМА
Почетак рада: 21.06.2013.године.
Крај сезоне: 31.08.2013.године.
Укупно радних дана:47
Продато улазница: 16442, плус 11 (сезонске/
месечне)
Најбоља посета у периоду 23-29 јул (4470 карата), просек 638 по дану
Кроз школу пливања прошло 40 полазника
Приход од улазница, лежаљки и сунцобрана:
2.337.040,00 динара
Приход од школе пливања: 65.500,00 динара
Приход од издавања простора за башту:
210.000,00 динара

Остали приходи(рекламе и др.): 25.000,00 динара
Укупан приход: 2.637.540,00 динара
У августу, са Канцеларијом за младе, организоване „Игре без граница“, хуманитарног карактера, приликом којих је прикупљено 29.560,00
динара и уплаћено на рачун Удружења родитеља деце оболеле од малигних болести
("Звончица" Београд).

Јавно комунално предузеће „Услуга“

Јавно комунално предузеће Услуга је
средином године започело акцију пописивања
квадратуре кућа и станова, чиме се добија јасна
слика реалне потрошње корисника комуналних услуга. У првом плану пописа била су физичка лица, а још је у току попис квадратуре
правних лица. Попис је вршен на територији
старог и новог дела Прибоја. Према до сада
прикупљеном пописном материјалу, може се
закључити да је разлика између досадашње
пријављене квадратуре, како правних тако и
физичких лица, драстична. Овом активношћу
Јавно комунално предузеће Услуга, добија
ажурнију листу и реалнији увид за потрошњу
услуга које поменуто предузеће пружа.

Остале активности јавног комуналног предузећа Услуга:
- Редовне текуће активности у смислу сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
- Одстрањивање отпадака и смећа и друге активности у циљу очувања чистоће града
- Уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина према налогу Дирекције
за изградњу Прибоја и други послови који су
регулисани Статутом предузећа
- Долазак зимске сезоне спремно је дочекан од
стране јавног комуналног предузећа Услуга, јер
је све неопходно, у погледу механизације и посипног материјала, спремно.
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Културно лето 2013

Дом културе, Завичајни музеј и Градска библиотека
- „Штрека 2013" - Изложба слика Милице Цупаре и изложба стрипа Јовише Николића на
Штреки у старом и у новом делу града;
- Први фестивал вицева „Шегачење 2013“ - За
првог краља вицева проглашен Тоде Николетић;
- Стенд-ап комедија - Глумачки пар из Београда, Маријана Аранђеловић и Иван Томић;
-Промоција књиге Момира Марјановића "Из
прошлости прибојског краја";
- Представа „Чаробни пољубац“ Мале позоришне радионице у режији Ибрахима Ћате Хасанагића на Републичком фестивалу у

Смедеревској Паланци. За улогу у представи
Сара Радовић добила награду жирија и публике;
- Дани Данила Лазовића;
- Фестивал хорске музике - учествовали хорови
из Прибоја, Ужица и Пријепоља;
- Промоција књиге Радмиле Тришевић "Сан изнова";
- 41. Лимске вечери поезије;
- Први пут у Прибоју приказан филм 3д
„Штрумфови“, поред њега приказани филмови
„Војна Академија“ и „Одумирање“ (истог дана
када је била премијера у Београду).
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5. Сајам локалне самоуправе
- Најрепрезентативнијa општина
у Златиборском округу

Пети Сајам локалне самоуправе, и ове године
одржао се у Хали 1 Београдског сајма, од 27. до
29. новембра, у организацији Министарства
регионалног развоја и локалне самоуправе,
града Београда и Сталне конференције градова и општина, као и 12. Међународни сајам
предузетништва "Бизнис База 2013" у организацији Националне агенције за
регионални развој.

Сајам локалних самоуправа као и Међународни сајам предузетништва, био је изузетна прилика за представљање активности,
ресурса и потенцијала општина, градова и региона Србије и Југоисточне Европе. Истовремено, овај сајам је и прилика да се са
могућностима различитих градова и региона
упознају потенцијални партнери – компаније,
инвеститори и донатори. Теме значајне за развој локалних самоуправа у Србији и успостављање сарадње наших и локалних самоуправа
из региона и Европе обрађивале су се на тематски организованим округлим столовима, као и
штандовима, а и ове године презентовање
Прибоја било је поверено Канцеларији за локални економски развој. На штанду општине
Прибој, овогодишњим учешћем стављен је акценат на предузетништво у Прибоју, односно
локалне произвођаче и брендове као и на туристичке потенцијале Прибоја и Прибојске
бање.
Ове године штанд општине Прибој, као и
штанд Регионалне развојне агенције Златибор,

посетио је министар регионалног развоја и локалне самоуправе, Игор Мировић са државним
секретарима Александром Живковићем, Драганом Стевановићем и в.д. директором Националне агенције за регионални развој Милошем
Игњатовићем. Током три дана сајма на штанду
Регионалне развојне агенције ,,Златибор“,
представници Канцеларије ЛЕР Прибој учествовали су у презентовању локалних предузетника („Драмини“ д.о.о., „Цинцовић“ д.о.о.,
с.з.т.к.р. „Луки“, с.з.р. „Ветекс,“ о.д. „Тиле и Спаја“,
д.о.о. „Декор“, г.д.с. „Инкогнито“), ФАП Корпорација а.д. у реструктурирању, „Полиестер цеви“
д.о.о. и туристичке понуде Прибојске бање.
Штампани промотивни материјал предузетника и Прибојске Бање оставили су добар утисак на посетиоце и учеснике овог сајма.
Опште оцене посетилаца овогодишњег Сајма
локалне самоуправе и Међународног сајма
предузетништва су да је општина Прибој најрепрезентативнија, када се ради о Златиборском
округу.
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Центар за социјални рад - брига о старима

Центар за социјални рад Прибој, почев од 1.
маја ове године реализује пројекат под називом "Лепа старост у свом дому".

Пројекат траје 8 месеци и завршава се
31. децембра 2013. године. Укупна вредност
пројекта је 3.895.680,00 динара од чега Министарство рада, запошљавања и социјалне политике учествује са 1.332.600 динара, а Општина
Прибој и Центар за социјални рад Прибој са
2.563.080 динара. Носилац пројекта је Општина
Прибој која је конкурисала по позиву Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, а пружалац услуге је Центар за социјални
рад Прибој. Пројекат се бави поспешивањем
ванинституционалних видова заштите старих
лица чиме се олакшава доступност здравствене и хигијенске заштите, редовност исхране, обезбеђује останак старих лица у
природном окружењу, једном речју пружа им се
адекватна и ефикасна помоћ и нега у кући.
Кроз директан рад геронтодомаћица смањује
се усамљеност и изолованост старих лица и
пружа им се могућност за дружење и подршку
у кућном амбијенту.
- Црвени крст Прибој, почев од 01. јула 2013. године, реализује пројекат под називом "Лепо и
срећно треће доба". Пројекат траје 6 месеци и
завршава се 31. децембра 2013. године. Партнер у реализацији пројекта Црвеном крсту
Прибој је Центар за социјални рад Прибој.
Укупна вредност пројекта је 3.290.298 динара,
од чега Министарство рада, запошљавања и социјалне политике учествује са 1.453.050 динара, а допринос Општине Прибој, носиоца и
партнера на пројекту је 1.837.248 динара.

Основни циљ ове услуге је превенирање институционалног збрињавања и пружање могућности збрињавања корисника у његовом
социјалном окружењу у коме је ослобођен свакодневних егзистенцијалних брига. Поред
овога корисницима дневног боравка и ургентно смештеним корисницима обезбеђена је
адекватна брига и нега 24 сата кроз рад домаћица у објекту, а обезбеђена им је и адекватна здравствена и хигијенска заштита.
Камп на Жабљаку - Центар за социјални рад
Прибој, у партнерству са Центром за подршку
дјеци и породици из Бијелог Поља, реализује
пројекат „Кроз професионалну сарадњу до
бољих услуга“ који финансира Европска унија.
Једна од активности је и камп деце резличите
социјалне структуре из Прибоја и Бијелог
Поља, који је реализован на Жабљаку у периоду од 19. до 24. августа 2013. године.
Укупан број деце која су боравила на кампу је
30 и то 15 из Прибоја и 15 из Бијелог Поља, а
подршку њиховим активностима пружало је 10
стручњака и то васпитачи, тренери-радионичари и лекар. Током боравка на кампу, деца
су стекла и унапредила комуникацијска знања
и вештине, упознала се са значајем мултикултуралног аспекта за прихватање различитости
и поштовања истих, упознали се са природним
лепотама Жабљака, стекли знања о флори и
фауни са тог подручја. Пласирани су им едукативни садржаји на тему екологија и заштита
животне средине, кроз радионице у природи.
Своју креативност деца су изразила и кроз ликовне радионице, где су кроз игру са бојама осликали амбијент Жабљака.

Бележимо посете

- Председник Скупштине дијаспоре и Срба у региону, као делегат
из Руске Федерације, Украјине и Белорусије, Драган Станојевић
19. јула ове године посетио је Прибој и присуствовао радном састанку са председником Општине Лазаром Рвовићем. На састанку
се говорило о актуелним проблемима са којима се сусрећу грађани
Прибоја, руководство Општине и о стратегији решавања поменутих проблема, као и о начинима и могућностима искоришћавања
потенцијала Прибоја. Речи је било и о бањском туризму и пољопривреди. Председник Општине, Лазар Рвовић је истакао све предности и туристичке потенцијале општине Прибој и изразио
спремност на сарадњу са дијаспором, као и заинтересованост да
инвеститори посредством дијаспоре добију информације о могућностима улагања у општину Прибој.
- Државни секретар Министарства регионалног развоја и локалне
самоуправе, Драган Стевановић 22. августа 2013. године посетио
је Прибој и на радном састанку са председником Општине, Лазаром
Рвовићем разговарао о актуелној ситуацији у Прибоју и улози
државе у решавању проблема у Прибоју. Драган Стевановић је истакао да се на пољу јавних финансија, узимајући у обзир стање у
држави и државној каси, Општина Прибој рационално и домаћински односи према буџетским средствима и тим поводом упутио похвале локалној самоуправи. Стевановић је током своје посете изнео
предлоге механизама са којима би држава могла значајно да помогне развој Прибојске бање и туризма у њој, као једног од главних
носилаца економског развоја Прибоја.
- Након низа успешних преговора између светског гиганта у аутоиндустрији „Мерцедеса“ и домаћег произвођача аутобуса “Икарбуса“, директор Мерцедес бенза у Србији Јирген Роуф у августу ове
године, обишао је и погоне ФАП-а и разговарао са управом предузећа и представницима локалне самоуправе. Разговарало се и о
могућности производње и испоруке Мерцедесу одређених позиција које ФАП може да производи и постигне захтевани ниво квалитета.

- Општину Прибој, 25. септембра посетио је Душан Кулка, саветник за међународни економски развој и извршни директор Берман
групе, познате консултантске куће из Чешке. На састанку са општинским званичницима, председником СО Прибој, Сашом Василићем и помоћником председника општине за локални економски
развој Крстом Јањушевићем, разговарало се о потенцијалима за
улагање у Прибој, првенствено о могућностима за директне стране
инвестиције. Иначе, посета је организована у оквиру УСАИД-овог
пројекта Одрживог локалног развоја, који обухвата и обуку будућих стручњака за стране инвестиције.
-Општину Прибој, у суботу 21. децембра, посетио је државни секретар у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
Сенад Махмутовић. Повод за посету Прибоју али и околним општинама је сумирање резултата у пољопривреди као и прављење
оквирних планова за 2014. годину. Он је током посете истакао као
добар пример сарадње Министарства и локалне самоуправе то што је у атарске путеве у општини Прибој уложено 20 милиона динара. Такође је у име
Министарства поклонио један лаптоп за ученике
ОШ „Десанка Максимовић", ИО у Сјеверину.

Општина Прибој
12. јануар 108, Прибој
телефон: 033/2452-341
www.priboj.rs
ПИБ: 101207254
матични број: 07158289
рачун буџета општине: 840-59640-76
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Председник општине Прибој
Лазар Рвовић
predsednik@priboj.rs
033/2445-648, 033/2445-698
Заменик председника општине
Весна Југовић
zamenikpredsednika@priboj.rs
033/2445-648
Председник Скупштине општине Прибој
Саша Василић
predsednik.so@priboj.rs
Начелник општинске Управе
Миомир Чавић
nacelnik@priboj.rs
033/2445-442
Помоћници председника општине
Мирослав Буквић
Хајро Бећировић
Крсто Јањушевић

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

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

Нова знамења општине Прибој

На седници Скупштине општине, одржаној
17. октобра 2013. године, усвојен је нови Грб
Општине Прибој, који се користи у три
нивоа: основни, средњи и велики грб. Основни
грб је намењен за општу употребу, средњи
грб за потребе Општинске управе, а велики
грб за највише органе Општине и за свечане
прилике.

Блазон основног грба гласи: Мали грб се састоји од штита са следећим садржајем: Плаво,
таласаста хералдичка пруга између три потковице сребрно, у подножју два крина а у
средини штита зупчаник златно.

десном вијори стег у бојама српске тробојке а
на левом хералдички стег Општине оба
златно оперважена а као постамент стоје две
сребрне планине из којих поменути храстови
расту са унутрашњих падина између којих су
травнати брежуљци, на десном горњем представа рудника из старине природно а на
левом горњем сребрн бедем са три мерлона а
између брежуљака и испод штита на травнатој површини бањски извор полукружни природно између два талаласаста хералдичка
прута из којег истиче вода у језеро сребрно
окружено брежуљцима у дну постамента.
Испод свега је сребрн свитак са натписом
ПРИБОЈ.

Блазон средњег грба гласи: Средњи грб се састоји од горе описаног штита на ком је
сребрна бедемска круна са три видљива мерлона а окруженог златним полувенцем од храстове гране у роду (хералдички) десно и
буквине гране у роду лево увезаних врпцом у
бојама српске тробојке а испод свега сребрн
свитак са натписом ПРИБОЈ.

Застава:
Хералдички стег је истоветан садржају штита
пренесеном на квадратну основу: Плаво, таласаста хералдичка пруга између три потковице
сребрно, у подножју два крина а у средини
стега зупчаник златно.
Хералдички уметник: Љубодраг Грујић

Блазон великог грба гласи: Велики грб се састоји од горе описаног штита на ком је
сребрна бедемска круна са три видљива мерлона све постављено између два храста истргнута и са пет жирова природно који
придржавају штит и иза њих два копља природна окована златом са којих се у поље на

Одлуком Скупштине општине, Општина Прибој обележава и прославља "Дан Општине
Прибој" 2. фебруара, као дан када се Прибој
први пут помиње у Повељи
Краља Фридриха III, која је издата 20. јануара 1448. године по
Јулијанском календару (по Грегоријанском календару
2. фебруар).

