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Свечано затворене 55. МОСИ "Прибој 2018":
Прибој свеукупни победник

Након пет такмичарских дана и уз учешће око
2.300 младића и девојака из 29 општина и градова
Србије, Босне и Херцеговине, Републике Српске и
Црне Горе, 8.јула је завршена највећа светковина
младости и спорта на овим просторима.

Наступило је 166 екипа у мушкој и 93 у женској што је апсолутни рекорд МОСИ са 259 екипа у
обе конкуренције. Одиграно је 427 утакмица, од
тога 284 у мушкој и 143 у женској конкуренцији. На
атлетским такмичењима постављена су два нова
рекорда Игара у дисциплинама скок у вис – жене и
800 м - мушкарци.
Сара Лучић из Сокоца прескочила је 179 cm
и за 1 cm поправила свој рекорд са прошлих Игара.
Стефан Ћуковић из Сокоца истрчао је 800 м у времену 1:51,21 и оборио досадашњи рекорд Немање
Церовца из Ужица који је износио 1:52,15.
У току пет дана трајања МОСИ, Прибој је
имао богат културно забавни програм, у оквиру
кога су на градском тргу грађане, посетиоце и такмичаре забављали Сергеј Ћетковић, Лексингтон
бенд, Џенан Лончаревић и Халид Бешлић.
Општина Соколац, домаћин следећих МОСИ
2019, одржала је своју
промоцију у хотелу
Лим. МОСИ је био и у
знаку првог Евро купа
и меморијала "Алекса
Којадиновић" на слалом стази "Лим центар".
Савет за безбедност саобраћаја
општине Прибој у
току трајања МОСИ,
трећег дана, организо-

вао је у сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја Републике Србије, едукативну и експерименталну акцију за све учеснике МОСИ - на Тргу
ФАП-а били су постављени симулатори чеоног судара и превртања аутомобила, које су могли да пробају сви заинтересовани посетици. Циљ ове акције
је промовисање важности коришћења сигурносног
појаса.
Награда за фер плеј и спортско витештво
припала је екипи Пожеге. За најкомплетнију гостујућу екипу проглашена је екипа Сокоца.
Најуспешнија такмичарка на 55. МОСИ
''Прибој 2018'' је Дејана Стојић, каратисткиња Прибоја, која је освојила златну медаљу у дисциплини
борбе појединачно у категорији - 61, и две сребрне
медаље у дисциплинама кате- екипно и борбе –
екипно.
Најуспешнији такмичар на 55. МОСИ ''Прибој 2018''
је Стефан Ћуковић, атлетичар из Сокоца, који је освојио златну медаљу оборивши стари рекорд Игара
на 800 м, златну медаљу у дисциплини 3000 м и
бронзану медаљу у дисциплини 1500 м.
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Краљица спортова у пуном сјају на отварању
55. МОСИ "Прибој 2018"

Прибој као један од најјачих атлетских центара
деценијама уназад, напокон је на отварању 55.
МОСИ добио тартан стазу каква му и доликује.
Новоизграђену стазу је отворио директор Атлетског савеза Србије Слободан Бранковић, уједно доделивши и прве медаље на Играма.

Прави атлетски празник у Прибоју уследио
је након трка на 800 метара жене и 1.500 мушкарци, где су се на једном месту на новој стази
нашли, Слободан Бранковић и прибојски ветерани,
најуспешнији учесник МОСИ свих времена Владан
Анђушић -„прибојски Карл Луис“, Александар
Дамјановић, Милан Ђуровић, Љубиша Раовић, као
водитељ непревазићени Рале Симић и актуелни
шампиони Амела Терзић, Теодора Симовић, Марија
Стамболић, Елзан Бибић, Немања Церовац и други.
Посебно је био
дирљив тренутак за све када
је Амела Терзић
поклонила
своју значку са
Олимпијаде
тренерској легенди
Владу
Пивљанину.
Уз ревијални карактер и емотивни
тренутак за велику породицу
прибојских атлетичара, прве
две диципине
на Играма су
донеле
изузетне трке и
најаву озбиљ-

них борби на предстојећем првенству Србије у Крушевцу.
У трци на 800 метара за жене, виђена су
ретка два дуела за прво и друго и треће и четврто
место. Од старта трке Амела Терзић и Марија Стамболић су се смењивале у вођству, да би Амела у
свом стилу на половини кривине пред циљну
раван, кренула у незадрживом ритму ка првом
злату на МОСИ. Сребро је припало изванредној Марији Стамболић из екипе Ивањице а борбу за треће
место је добила у поседњих 10 метара, Катарина
Лемез над Теодором Симовић. У првој трци мушког
дела програм на МОСИ на 1.500 метара дуел Елзана
Бибића и Немање Церовца донео је узбудљив дуел
који је Елзан добио у последњих 50 метара. Бронзана медаља је припала Стефану Ђуковићу из
екипе Сокоца.
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Прибој добио кошаркашки терен посвећен
Марку Гудурићу

Акција “Сто терена за једну игру” компаније Моззарт наставила се овај пут у част младог репрезентативца Марка Гудурића, по ком је названо
обновљено кошаркашко игралиште у Прибоју.
Управо Марко Гудурић 3. јула је отворио у свом
граду овај терен.

Комплетно реконструисан терен посвећен
једном од најталентованијих кошаркаша млађе генерације, некадашњем кошаркашу Црвене звезде
који сада игра за Фенербахче, налази се у Прибоју,
на популарном терену „иза кифле“. Као и на осталим игралиштима које је Моззарт до сада уредио
по стандардима професионалне кошарке, и на овом
је постављена специјална подлога и професионалне конструкције са зглобним обручима и клиритним таблама.

Свечаном отварању терена претходила је
ревијална утакмица коју су одиграле младе селекције КК Лим и КК Прибој, а у оквиру програма било
је организовано и такмичење у шутирању тројки.
Након што је пресекао свечану траку и на
тај начин званично отворио игралиште, Марко Гудурић се захвалио компанији Моцарт која је ово све
омогућила као и Општини Прибој која је помогла.
"Мислим да један овакав терен доста значи
Прибоју, пре свега мени јер на овим теренима сам
ја кренуо као доста мојих другара и мислим да је
веома важно да један овакав терен буде овде",
рекао је Гудурић, који је своје суграђане позвао и
на одговорно чување терена.
Председник општине Прибој, Лазар Рвовић,
захвалио се компанији Моцарт на једној сигурно,
најбољој у овој години промоцији спорта.
"Ми као Прибојци
највећу захвалност дугујемо нашем Марку. Он
је као пример, показао
свима нама да се великим трудом и радом
може да се остваре
врхунски резултати",
рекао је Рвовић.
Председник Општине
позвао је Прибојце на
чување терена уз наду
да ће се исти дуго користити.
Свим младим спортистима и рекреативцима
који ће терен користити, славни Прибојац
је оставио поруку која
гласи: ”Ако те твоји
снови не плаше, онда
нису довољно велики“.
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Одржана промоција општине Соколац домаћина
56. МОСИ 2019. године

У петак, 6.јула у хотелу "Лим" у Прибоју, одржана
је промоција општине Соколац, домаћина следећих, 56.Међуопштинских спортских игара 2019. године.

Претходно је одржана заједничка конференција за новинаре садашњег и будућег домаћина
МОСИ. Пред представницима свих општина учесница 55. МОСИ у Прибоју, руководство општине Соколац презентовало је спортске, инфраструктурне,
туристичке и друге потенцијале ове општине, која
ће следеће године угостити спортисте из три
државе региона.

Присутни су били у прилици да се са општином Соколац упознају кроз видео презентацију,
која је на прави начин представила спортски дух
грађана ове општине у Републици Српској, БиХ, али
и све друге потенцијале за организацију. Гостима
су уручене пригодни поклони и пропагандни материјал.
Општина Соколац биће домаћин следећих
56. МОСИ, а како из ове општине кажу, поседују све
спортске, смештајне и угоститељске капацитете да
буду добри домаћини и организатори..

Општина наградила вредне

Општина Прибој је након одржаних
55.Међуопштинских спортских игара наградила вредне волонтере за њихов труд и допринос у организацији. Њих 162 Спортски
савез Прибој и Општина Прибој у уторак, 10.
јула у Дому културе, наградили су новчаним
износом, а уручене су им и захвалнице.

Уз пригодне захвалнице сви волонтери
награђени су са по 4.000 динара. Како је на
свечаном уручивању награда рекао председник Спортског савеза Прибој, Филип Комарица, волонтери су од самог почетка били
главни покретач организације 55. МОСИ.
Волонтери су током одрржавања
Игара били активни на свим теренима, а само
учешће за њих, према њиховим речима, немерљиво је у искуству које су стекли.

Осим што
су Игре у Прибоју
обориле рекорд
по броју учесника, на 55.МОСИ
оборен је и рекорд у броју волонтера,
а
имајући у виду то
да су и више него
испунили очекивања, организатор је свих 162
наградио
новчано и са пригодн
и
м
захвалницама.
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Општина Прибој наградила прибојске спортисте са
55. МОСИ "Прибој 2018"

Општина Прибој наградила је у четвртак, 12. јула
прибојске спортисте са управо завршених 55. Међуопштинских игара "Прибој 2018". Прибој је са 39
освојених медаља по 12. пут однео титулу свеукупног победника, што је био довољан разлог да
општинско руководство подели 143 награде, у
новчаној вредности од око милион динара.

На свечаној додели новчаних награда, у ресторану Палма, честитке и захвалност на репрезентативности Прибоја, спортистима су упутили
председник општине Прибој, Лазар Рвовић и председник Спортског савеза Прибој, Филип Комарица.

Општина Прибој је и ове године традиоционално наградила учеснике МОСИ, а у 2018. години
након 55. Игара за ове сврхе издвојено је око милион дин а р а ,
обзиром
на то да је
Прибој
свеукупни
победник
55. МОСИ.

волонтере 55. МОСИ "Прибој 2018"
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Промовисање важности коришћења сигурносног
појаса на 55. МОСИ "Прибој 2018"

Трећи дан 55. Међуопштинских спортских игара
"Прибој 2018", осим спорту и дружењу био је посвећен и безбедности саобраћаја свих грађана Прибоја, учесника у саобраћају и МОСИ 2018.
Савет за безбедност саобраћаја општине
Прибој у сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја Републике Србије, организовао је акцију едукативног садржаја, где су осим летака и
алко-тестова сви заинтересовани имали прилику
да добију могућност да опробају симулаторе који
демонстрирају ефекат употребе сигурносног
појаса, кроз симулацију чеоног судара и симулацију
превртања возила.

Симулаторе саобраћајних незгода данас је
испробао велики број посетилаца, који су уз то добили и едукативни материјал, као и тестове за алкохол. Ово је само једна у низу активности Савета
за безбедност саобраћаја општине Прибој у сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја, која
је за циљ због масовности и великог броја посетилаца на 55. МОСИ "Прибој 2018" имала превентивно деловање и едукацију свих учесника у
саобраћају о важности коришћења сигурносног
појаса.

Прибој добио уређен паркинг простор

У улици Вука Караџића преко пута парка, у новом
делу Прибоја, направљен је уређен паркинг простор. Изградњом овог уређеног паркинг простора,
Прибој је добио 44 места за паркинг, што ће олакшати возачима и смањити гужве на другим местима обележеним за паркинг, а намена истог је
да послужи као паркинг објекта Спортске дворане.
Извођач радова била је фирма "ВИБЕТ" из
Чачка ("VIBBET" d.o.o.), која је изабрана на јавној
набавци. Вредност радова је 2.839.920,00 дин без

ПДВ-а, а исти су се финансирали из буџета општине Прибој.

Дан општине Прибој без свечарења

Прибој се први пут помиње у Повељи Краља Фридриха III, која је издата 20. јануара 1448. године по
Јулијанском календару, односно 2. фебруара по Грегоријанском, те се овај дан већ четири године обележава као дан општине Прибој.
Као и претходне четири године, од када је 2.
фебруар усвојен као нови Дан општине Прибој, није
било свечаности поводом Дана општине, али су
зато средства опредељена за те сврхе преусмерена,
овај пут за летовање 50 деце са Косова и Метохије,

из Прилужја – општина Вучитрн, у прибојском одмаралишту у Сутомору. Претходне четири године
средства су била преусмерена у сектор образовања,
здравства и социјалне заштите, па су тако новцем
који није потрошен за свечарење, купљени неопходни медицински апарати, о трошку Општине
у Церн су путовали најбољи прибојски ученици, летовало је 55 деце из материјално угрожених породица, а прошле године, захваљујући уштедама,
обновљене су амбуланте у сеоским подручјима.
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Војска преузела управљање ФАП-ом

Након што је одржана Скупштина акционара
ФАП-а, формиран је и нови Надзорни одбор по препоруци Владе Србије. Нови Надзорни одбор је састављен од представника Министарства
одбране, које ће кроз њега управљати ФАП-ом, те
је Војска од 28. јуна званично ушла у органе управљања Фабрике аутомобила Прибој.
Према речима генералног директора ФАПа, Ранка Вуковића, разрешен је стари Надзорни
одбор ФАП-а, који је претходно био именован од
стране Министарства привреде и Владе Србије, и
формиран нови на основну Закључка Владе Србије,
а у чијем саставу испред Министарства одбране и
Војске Србије су присутна три члана. Председник
новог Надзорног одбора је пуковник Томислав Радивојевић, испред Министарства одбране.
"Данас смо постали део једне породице, па
и пре јер је ФАП већ дуго година носилац дозволе

за производњу наоружања и војне опреме. Нама у
ФАП-у ће сигурно бити лакше, јер је Министарство
одбране било наш купац и сада имамо један живи
уговор са Војском Србије, односно са Управом за
снабдевање и очекујем да у наредном месецу добијемо још један уговор са Војском Србије.", открио
је Вуковић.
Вуковић је подсетио да је ФАП са оваквим
уговорима ушао у друштво привредних друштава,
која производе опрему и наоружање за Војску
Србије, а то свакако значи да ће и некадашњи гигант имати исти третман као и друге фабрике из
наменске индустрије.
Иако је од сада контрола управљања у ФАПу у надлежности Министарства одбране, то не искључује могућност да ће ова фабрика у будућности
поред војног програма производити и комерцијална возила.

ФАП посетили представници Мерцедеса

Фабрику аутомобила Прибој, у четвртак 13. јула
посетили су представници немачке компаније
Мерцесес, генерални директор за Југоисточну Европу Дајмлер Павертреина, г-дин Бартоз Кузански, један од водећих инжењера ове компаније
Фидел Хеслер и делегација фирме Стар Импорт из
Београда, која је генерални дистрибутер
Дајмлер Компаније за Мерцедес Бенц.
Тема састанка са руководством општине и ФАП-а била је могућа сарадња и
планови. На састанку је оцењено да је
Мерцедес за Прибој симбол просперитета
и времена доброг живота.
"Прибој је једно од ретких места
где је Европа по својим стандардима, по
свему ономе чему сада стремимо да будемо, била присутна. Нажалост, дешавања последњих пар деценија на
историјској сцени ових простора су довела до тога да је и ФАП, а самим тим и

Прибој дошао у доста тешку ситуацију", подсетио
је Рвовић.
Директор Дајмлер Павертраина, Бартоз Кузански, исказао је задовољство што је у Прибоју, рекавши да су повод конкретни пројекти сарадња
која се већ одвија.
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Амбасадор Египта посетио Прибој

У својој првој званичној посети Прибоју, у петак
29.јуна боравио је нови амбасадор Арапске Републике Египат у Србији, Амр Фатхи Мохамед Алгувејли. Египат ове године обележава 110 година
постојања дипломатских односа са Србијом, у
складу са чиме Египат настоји да створи добру
сарадњу на свим нивоима.
Амбасадор Алгувејли у Прибоју се састао са
председником општине Прибој Лазаром Рвовићем
и генералним директором ФАП Корпорације а.д.
Ранком Вуковићем. Повод посете египатског амбасадора Прибоју јесте успостављање сарадње са општином Прибој, за коју како је навео, има основа.
"Што се тиче потенцијалних праваца сарадње, имао сам прилике да се уверим да је Фабрика аутомобила заиста један поузан партнер. Што
се тиче продубљивања економске сарадње имам
част да вас обавестим да је у плану да се направи
заједнички српско-египатски форум, односно
заједничка привредна комора.", рекао је амбасадор
у изјави за медије у Прибоју.
Након амбасадорове посете прибојској фабрици аутомобила, председник општине Прибој,
Лазар Рвовић, рекао је да све што се тиче ФАП-а,
тиче се и прибојске општине, јер је ФАП на првом

економском месту општине, а самим тим и државе.
"Оно што је за нас, као Прибојце најзначајније, јуче је Прибој званично постао и део наменске индрустрије и прва посета након тог тренутка
је посета амбасадора Египта, а у току су одређени
преговори са египатском наменском индустријом
о сарадњи и нама свака реч позитивна у том правцу
много значи, јер се оно што је добро ФАП-у, добро
је и Србији а наравно, највише је добро нама Прибојцима, тако да у том правцу привредне сарадње,
очекујемо помаке.", рекао је председник Рвовић.
Још раније је направљен план у даљој сарадњи Египта и ФАП-а, имајући у виду да се овом
сарадњом, генерални директор ове фабрике, Ранко
Вуковић, још раније бавио.
Осим састанка са руководством општине и
ФАП-а, на коме су прецизирани даљи кораци у продубљивању сарадње између прибојске фабрике и
Египта, амбасадор је изразио жељу и за упознавањем других потенцијала и знаменитости прибојске
општине, како би се можда открили нови облици
сарадње. Он је том приликом посетио Бању и обишао ризницу манастира Светог Николе на Бањи,
Хасан агину џамију у Прибоју и друге културне и
историјске знаменитости Прибоја.

Почела стручна пракса за 50 лица у ФАП-у

На основу раније закљученог уговора између Фабрике аутомобила Прибој и Општине Прибој, о
обављању стручне праксе за 50 лица у ФАП-у, за
шта је локална самоуправа издвојила 10 милиона
динара, 16.јула је званично почело стручно усавршавање ових младих профила.

Млади приправници, њих 50, добили су
своје менторе у Пресерају, Машинској, Развоју,
службама за одржавање, маркетинг и рачуноводство, у складу са њиховим образовним профилима.
Њихово стручно усавршавање финансира локална
самоуправа, која, како је председник општине При-

бој још раније нагласио, ФАП и даље сматра најзначајним привредним субјектом у граду, те је сасвим
природно дати и ФАП-у и младим људима шансу.

Влада Србије је определила значајна инвестициона средства у технолошко опремање фабрике и осавремењавање машинског парка, а
реализација стручне праксе са општином Прибој ће
бити почетак дугорочног програма стварања јаке
кадровске структуре у свим сегментима производње у ФАП-у.
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Концерти одржани током 55. МОСИ “Прибој 2018”

4. јул
Сергеј Ћетковић

5. јул
Lexington Band

6. јул
Џенан Лончаревић

7. јул
Халид Бешлић
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Државни секретар Сенад Махмутовић у Прибоју:
Пољопривредници неће остати сами

Након што су општину Прибој и регион задесиле
велике временске непогоде у виду града и након
што је 14.јуна објављена ванредна ситуација на
територији општине, локалну самоуправу у Прибоју посетио је државни секретар Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, Сенад
Махмутовић.

На састанку са председником општине Прибој, Лазаром Рвовићем и његовим сарадницима, резимирано је стање на подручју општине.
„Највише је интервенција и то 29 било на путној
инфраструктури, а прелиминарна процена штете,
само на инфраструктури је око 12 милиона и 300
хиљада динара.“, рекао је Рвовић.

Према његовим речима у Прибоју је начињена велика штета на објектима, али и на пластеницима, на пољопривредним културама, претежно
малини и другом воћу и поврћу, и подсетио да је
Општина Прибој већ формирала Комисију за процену штете на пољопривредним културама услед
елементарних непогода, као и да позив носицима
пољопривредних газдинстава траје од 11. јуна.
Општини Прибој је већ по претходном позиву пристигло 1181 захтева за накнаду штете, за
шта ће локална самоуправа исплатити накнаду у
висини од 20 динара по килограму предате малине, а укупно је у Прибоју предато хладњачама
1549 тона малине. Након великих временских неприлика, са састанка је поручено да пољопривредници ипак, неће остати сами.

Прва посета нове директорке Регионалне привредне
коморе Златиборског управног округа Прибоју

Нова директорка Регионалне привредне коморе
Златиборског управног округа, Ана Лапчевић, боравила је у четвртак 14.јуна у својој првој службеној посети општини Прибој. Том приликом, на
састанку са руководством општине, успостављена су нова начела сарадње Коморе и локалне самоуправе, што ће допринети стварању повољне
пословне климе за развој привреде на
територији општине Прибој.
Приликом прве посете нове директорке Регионалне привредне коморе Златиборског управног округа
Прибоју, данас је и потписан Споразум о
пословно-техничкој сарадњи између
Привредне коморе Србије и Општине
Прибој, ради остваривања интереса
свих привредних субјеката који обављају регистровану делатност на територији општине Прибој, као и у циљу

размене искустава, координирања рада и договарања о питањима од заједничког интереса.
Директорка Лапчевић се захвалила руководству општине Прибој на одзиву и сарадњи, апострофирајући да је задатак Привредне коморе
Србије заступање интереса привреде према
држави и да се финансирају од чланарина.
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Министарка Ђукић Дејановић у Прибоју поводом
координације активности у области
популационе политике

Министарка без портфеља у Влади Републике
Србије, задужена за демографију и популациону политику, Славица Ђукић Дејановић, посетила је општину Прибој 18.априла. Она се том приликом
састала са руководством општине Прибој, где се
разговарало о томе, који су то начини поред националних програма, које би јединица локалне самоуправе могла да реализује у циљу побољшања
популационе политике.
На састанку са председником општине Прибој, Лазаром Рвовићем и председником Скупштине,
Борисом Мрдовићем, министарка је оценила да у
Прибоју већ постоји сензибилитет за ове ствари,
имајући у виду скроман буџет из ког се на име разних мера издваја око 22 милиона. Упркос томе, у
Прибоју се на сваких 1000 становника роди тек
нешто
преко
седам беба, а
умре 14 особа,
што је статистика која се
мора
мењати,
оценила је Ђукић
Дејановић.
М и н и старка је у оквиру своје радне
посете обишла и
ПУ "Невен" Прибој, где се уверила
у
неопходност
стварања бољих
услова за нове
смештајне капацитете
предшколског
и

јасленог узраста деце, што ће у наредном периоду
бити један од главних задатака.
"Мислимо да Прибој може комплементарно
са нациналним програмом дати даљу подршку. Догодиће се да, жена која затрудни четврти пут добије близанце и пошто ће држава из националног
програма финансирати само 4. дете до његове десете године, јединица локалне самоуправе би требало да преузме обавезу да брине о петом детету,
да буде у истом статусу.", рекла је Ђукић Дејановић.
Министарка је у оквиру своје посете, посетила и 13. Слободну зону у Србији, у којој се састала
и са представницима општина у окружењу и
округа, на тему коорднације активности у области
демографије и популационе политике у овом делу
Србије.
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Деца са Косова у посети Прибоју

Деца са Косова и Метохије, њих 82, у четвртак 29.
марта, посетила су општину Прибој и српски
средњовековни манастир у Прибојској Бањи, посвећен светом Николи. Домаћини деци и њиховим
учитељима и професорима били су Туристичка организација Прибој и локална самоуправа, који су на
пригодан начин дочекали децу из јужне српске покрајине.
Деца из пар општина јужне српске покрајине, у оквиру своје седмодневне екскурзије у
овом делу Србије, посетили су и Прибој, са својих
14 учитеља и наставника, општину која ће захваљујући уштедама у свом буџету, ове године на море,
одвести 50 малишана са КиМ.

Гости са КиМ имали су прилику да виде
једну од најбогатијих манастирских ризница, да се
упознају са историјом овог краја, али и значајем
средњовековног манастира Бања, некадашњег седишта Дабарске епархије. Такође, имали су прилику да посете и термалне изворе Прибојске бање,
након чега су присуствовали дружењу са децом из
КУД "Дабар".
Руководство општине Прибој одржава
добре односе са већим бројем општина са КиМ, те
ће овог лета одређен број деце са КиМ летовати у
прибојском одмаралишту у Сутомору, захваљујући
уштедама које су направљене у буџету, а у плану је
и братимљење са општином Вучитрн.

Нова пројектна менаџерка Канцеларије ОЕБС-а у
Новом Пазару у посети Прибоју

Након ступања на дужност пројектног менаџера
Канцеларије ОЕБС-а у Новом Пазару, Микаела Турман, обишла је општине Златиборског региона, а у
радној посети 7. марта била је и у општини Прибој.
Нову пројектну менаџерку ОЕБС-а са сарадником на пројектима Алмиром Вучељом, примио је
председник Општине Лазар Рвовић, са сарадницима, замеником Сашом Василићем и шефом Кабинета
Вуком Луковићем.
Микаела Турман, којој је
ово први боравак у Прибоју, изразила је интересовање за
стање у прибојској општини,
безбедносну ситуацију обзиром
да је Прибој погранична општина, мулитиетничка питања,
економију, образовање и младе
у граду.
На састанку је било речи
и о плановима за даљу, још ус-

пешнију сарадњу Прибоја и ове организације,
каква је и постојала у претходном периоду.
Нова пројектна менаџерка посетила је и
Канцеларију за младе у Омладинском центру, где
се уверила у спровођење омладинске политике на
локалном нивоу и том приликом изразила велико
задовољство због своје посете Прибоју и стањем
које је затекла у овој општини.
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Амбасадор Немачке посетио Прибој

У радној посети Прибоју у јануару ове године, био је
амбасадор Савезне Републике Немачке у Србији,
гдин Аксел Дитман, са сарадницима члановима
ГИЗ-а (Немачке организације за међународну сарадњу) и КФВ-а (Немачка развојна банка). Њега је
примио председник Општине са сарадницима,
након чега је посетио и општине у региону, а тема
састанка осим биомасе, била је развојна сарадња
Немачке и Србије.
Немачки амбасадор у Србији на састанку са
руководством општине Прибој изразио је задовољство темама које су обухваћене, а то су економска
питања и могућности сарадње. Као најбоља солуција за сарадњу на локалу, истакнута је сарадња са
ГИЗ-ом и Немачком развојном банком (KfW), у
кључним пројектима, а то су прелазак у топланама
на биомасу.
"Општина Прибој има веома амбициозне
планове, а ми их можемо подржати са нашим стручњацима и финансијским средствима", рекао је амбасадор Дитман, поводом планова да општина

Прибој направи топлану на биомасу, и изразио задовољство што ће у будућности сарадња бити још
интензивнија.
Председник општине Прибој, Лазар Рвовић
изразио је своје задовољство и част посетом немачког амбасадора, рекавши да се на састанку разговарало и о економској ситуацији у Прибоју.
"Сарадња са Немачком, нарочито са ГИЗ-ом
је већ уродила плодовима, и поводом тога се захваљујем у име грађана Прибоја, што ћемо проблем
преласка са фосилних горива на биомасу реализовати у рекордном року, захваљујући помоћи Владе
Немачке.", рекао је Рвовић.
На крају посете амбасадор је са члановима
делегације обишао котларницу на биомасу у Старом Прибоју, која је самостална инвестиција општине Прибој, вредна 15 милиона динара са
ПДВ-ом, а у земљи и региону иста је пример позитивне праксе, када је коришћење обновљивих извора енергије у питању.
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Стара Рашка обрадовала малишане Прибоја
новчаним донацијама

За око 900 деце из угрожених породица и породица
са више деце, са територије Прибоја, Пријепоља,
Нове Вароши и Сјенице, у јануару су подељена новчана средства од око 5 милиона динара. Традицију
дугу 11 година, Хуманитарна организација "Стара
Рашка" наставила је и ове године, те је Прибоју подељено укупно 270 новчаних поклона од по 5.000
динара.
У прибојском Дому културе подељена су
новчана средства и за малишане слабијег материјалног стања из Прибоја, као донацију коју је
обезбедила сестринска хуманитарна организација
из Канаде.

Обраћајући се присутнима, председник Управног
одбора ХО "Стара Рашка" Милован Ивановић, истакао је хуманост и посвећеност породице Вараклић
из Канаде, која је кроз помоћ и новчане поклоне за
Божић, за децу Рашке области донирала око
500.000 евра. Председник општине Прибој Лазар
Рвовић, захваљујући се донаторима на поклонима
за децу и на вишегодишњој доброј сарадњи, истакао је да живимо у тешким временима, али да се са
посвећеношћу и хуманошћу увек могу обрадовати
најмлађи, што управо и чини Стара Рашка више од
деценију.

Муфтија Дудић у посети Прибоју

У уторак 23. јануара 2018. године, председник општине Прибој Лазар Рвовић са сарадницима, угостио је делегацију Мешихата Исламске заједнице у
Србији, предвођену председником, муфтијом др.
Мевлудом еф.Дудићем, а коју су чинили секретар
Самир Шкријељ, главни прибојски имам, Харун
еф.Еминагић и председник Меџлиса Исламске заједнице
Прибој Харис Зековић.
Тема разговора било је унапређење иначе добре
сарадње између Општине Прибој и
Прибојског
меџлиса, која се између
осталог огледа и у
потпуном финансирању Меморијалног
спомен обележја у
Сјеверину, чему је

највећи допринос дао управо председник општине
Прибој.
Председник општине Прибој исказао је
пуно разумевање за потребе Исламске заједнице у
Србији и исказао спремност да помогне у оквиру
својих надлежности.
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Из Прибоја у свет:
Чамац Advance 600 спреман за извоз

Модел чамца Advance 600, који је фирма Advertout,
нови инвеститор у Слободној зони развила, спреман је за извоз на светско тржиште. Фирма Advertout д.о.о. из Београда, која успешно послује
преко 13 година, управо у фебруару ове године,
након доласка у Прибој и 13. Слободну зону у
Србији, развила је потпуно нови модел RIB чамца
из широке гаме Advance производа.

Advance RIB 600 је настао као круна изузетно успесне сарадње италијанског дизајнера г.
Chessa и ове компаније, те представља чамац који
својом ергономијом и специфичним дизајном
улази у свет љубитеља спортске вожње и врхунског
уживања. Модел је у првој недељи прошао све тест
вожње, а наредних месец дана биће пласиран за
извоз у Шпанију, Албанију и Кипар. Први модел
овог чамца продат је у Србији и биће на коришћењу
у Црној Гори.

45 милиона динара субвенција за
130 бивших радника ФАП-а

У марту месецу бившим радницима из ФАП-ових
зависних предузећа као и радницима који су без социјалног програма напустили фабрику у децембру
2015. године, подељења су решења о субвенцијама
од стране локалне самоуправе, за започињање
привредних активности.
У сврху овог програма помоћи, општина
Прибој је обезбедила 45 милиона динара, а до краја
године се планира и откуп деоница од радника,
које су у процесу реструктурирања фирме добили
на име шест заосталих плата у 2016. години.
Радници који нису били обухваћени прошлогодишњим Владиним програмом отпремнина
из ФАП-а, добили су просеку од 250 до 300 хиљада
динара, које ће им према њиховим речима много
значити за егзистенцију. Према речима већине,
определиће се за узгој малина и покретање самосталних радњи, док су они који су две до три године пред добијањем пензије истакли, да ће им ова
средства укомбинована са приходима са НСЗ до истека рока значити сигурну егзистенцију.
Представљајући програм по коме је Општина определила 45 милиона динара субвенција
за 130 бивших радника, који су испунили услове

конкурса, председник Општине, Лазар Рвовић,
најављујући и откуп акција до краја године, позвао
је раднике да добијена средства паметно уложе и
удруже са субвенцијама НСЗ и других донатора.
Председник Рвовић је истакао опредељење руководства општине у борби за помоћ сваком грађанину у оквиру својих могућности, наглашавајући да
су и за ова средства постојали они који су предлагали да је боље да се уради 10 километара асфалта,
али да је преовладало другачије мишљење.
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Завршен развојни програм Европски
Прогрес у Србији

Поводом завршетка развојног пројекта Европски
Прогрес, који је од 2014. године спровођен у 34 неразвијене локалне самоуправе југоисточне и југозападне Србије, у Центру Сава је одржан финални
догађај пројекта који је отворила премијерка
Србије, Ана Брнабић. Завршној конвенцији присуствовали су и министарка за европске интеграције Јадранка Јоксимовић, шеф делегације Европске
уније у Србији, Сем Фабрици, амбасадор Швајцарске
Филип Ге и председници 34 локалне самоуправе кориснице програма Европски Прогрес, међу којима је
и Прибој.
Примајући сертификовану захвалницу Европског Прогреса, председник општине Прибој
Лазар Рвовић захвалио се у име грађана донаторима који су кроз реализоване пројекте значајно
унапредили рад локалне самоуправе и живот грађана.

"Општина Прибој је изузетно задовољна са
сарадњом и низом успешно реализованих
пројеката са Европским Прогресом, који за резултат имају и задовољство грађана, што се јасно показало током испитивања које је Цесид спровео за
потребе Европског Прогреса, где су грађани оценили успешним рад нарочито локалне администрације и видан напредак у више области живота у
којима смо били партнери на пројектима. Ми се посебно радујемо почетку новог пројекта, где су
најављени грантови и до милион евра који ће бити
намењени за привљачење инвеститора и отварање
нових радних места, што за Прибој има изузетан
значај, јер су наши тренутни капацитети у Слободној зони већ скоро у потпуности попуњени.", рекао
је Рвовић.

Одржана обука "Уштеде енергије као резултат

У среду 21. фебруара у прибојском Дому културе, одржана је обука „Уштеде енергије као
резултат управљања подацима“ за енергетске
менаџере из Златиборског региона. Обуку су
организовали Мрежа добре енергије, Регионална развојна агенција "Златибор" и Општина Прибој.
Циљ обуке је подршка енергетским менаџерима и другим запосленима у јединицама
локалне самоуправе задуженим за енергетику
у управљању потрошњом енергије и остваривању уштеда. Обуку су водили енергетски менаџери Жељко Зечевић и Никола Вујовић.
На обуци су кроз интерактивну размену,
учесници прошли кроз фазе прикупљања,

уноса, обраде и анализе података зарад контроле потрошње енергије и планирање мера
штедње. Такође, ближе су се упознали са софтверским решењем као главним алатом енергетског менаџера, а део програма био је
резервисан и за практичну примену.
Данас је након обуке енергетских менаџера, одржана јавна консултација са грађанима
Прибоја, на тему уштеде енергије и смањења
трошкова у домаћинствима применом мера
енергетске ефикасности. Консултације са заинтересованим грађанима је водио лиценцирани енергетски менаџер Марко Јањушевић
заједно са Жељком Зечевићем и Николом
Вујовићем, представницима Секретаријата
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Изградња нове хале за новог инвеститора у
Слободној зони

Ребалансом Буџета општине Прибој за 2018. годину, предвиђено је повећање расхода из буџета општине од 72.818.083,00 дин, које ће се највећим
делом односити на изградњу нове производне хале
у Слободној зони.
Нова производна хала површине 2.000 m2,
након изградње биће у власништву општине Прибој, која ће приходовати издавањем овог простора
потенцијалном инвеститору, а осим тога створиће
се услови за отварање нових радних места у оквиру
Слободне зоне. Изградња нове хале за потенцијалног инвеститора неопходна је имајући у виду да су
капацитети у Слободној зони попуњени. Процењена вредност радова на изградњи нове хале је
50.000.000 динара, уз шта ће бити обезбеђено додатних 6.000.000 динара за изградњу и реконструкцију водоводне мреже у зони, што обезбеђује
бољи пословни амбијент свим инвеститорима.

управљања подацима" и консултација са грађанима
Мреже добре енергије, који су кроз дугогодишњи рад у
Канцеларији
за
енергетски менаџмент
Општине
Врбас, стекли завидно искуство у вођењу
система
енергетског менаџмента и саветовању
грађана о спровођењу мера енергетске ефикасности у
домаћинствима
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Фирма из прибојске Слободне зоне освојила награду
"НОВА ВИЗУРА" на 44. Сајму грађевине

На недавно одржаном 44. Сајму грађевине (UFI)SEEBBE South-East Europe Belgrade Building Expo,
одржаном у Београду од 18-21. априла ове године,
свој производ је изложило и предузеће „NestGroup
011“ d.o.o. Прибој, које послује у оквиру Слободне
зоне Прибој и том приликом добило значајно признање у свету грађевинарства.
Предузеће „NestGroup 011“ d.o.o. Прибој
бави се производњом модуларних стамбених и нестамбених објеката, модерног дизајна, изграђених
од најсавременијих материјала. За модуларне
објекте које производи ова фирма нису неопходни
темељи, а тренутно се праве модули од 52,08 m2 и
74,54 m2 чијом комбинацијом се постижу жељене
квадратуре.

На 44. Сајму грађевине у Београду предузеће „NestGroup 011“ d.o.o. Прибој, на свом премијерном појављивању остварило је изузетно
запажен резултат освојивши награду сајма „НОВА
ВИЗУРА“ у категорији „Префабриковани склопови
за грађење“. Фирма је производњу почела у фебруару 2018. године, у закупљеној хали од 5000 m2,
и већ на самом старту постигла велики успех, за
шта је потврда и признање освојено на Сајму. „NestGroup 011“ тренутно запошљава 32 радника, а до
краја текуће године тај број ће се повећати на 70
запослених. Тренутни планови предузећа су везани
за преговоре око производње и извоза на тржишта
Русије, Хрватске, Грчке и Француске.

Одржана обука корисника за коришћење ИСЕМ-а

У оквиру Програма за развој Уједињених нација, предавачи са Машинског факултета у
Београду одржали су у суботу 23.јуна у Прибоју обуку крајњих корисника за унос података
у базу која ће функционисати у оквиру система енергетског менаџмента.
Како би се успоставило фунцкионисање
свих новина предвиђених у закону, Програм за
развој Уједињених нација, донирао је базу података ИСЕМ, у коју ће се уносити
наведени подаци, а одржана је
обука крањих корисника за унос
у базу података, која ће функционисати у оквиру система енергетског менаџмента.
Уношење ових података допринеће лакшем опредељивању буџета од стране министарства,
који ће бити усмерен за одређене
реконструкције објеката, али до-

принеће и бољој контроли саме потрошње и
упоређивање са просечном. За уношење података и саму базу на територији једне општине
задужен је енергетски менаџер кога локална
самоуправа изабере, а када су у питању
објекти, податке ће уносити корисници на месечном нивоу. База ће располагати са свим карактеристикама зграде, од система грејања па
до других појединости.

21

Помоћ Електромреже Србије ОШ „Никола Тесла“

Након донације средстава вредности од 490.000
динара Основној школи „Никола Тесла“ у Прибојској
Бањи, руководство Електромреже Србије посетило је у петак 8.јуна наставнике и ђаке ове,
најстарије школске установе у југозападној
Србији. Обилазећи учионице које ће бити реновиране средствима донације ЕМС-а, директорке
Јелена Матејић и Александра Наупарац са сарадницима, поклониле су деци спортске реквизите и
опрему који су им недостајали за комплетно извођење наставе физичког васпитања.
Након топле добродошлице и дружења са
ђацима и наставницима, директорка ЕМС-а Јелена

Матејић, нагласила је да у години у којој ова стратешка компанија слави јубилеј 60-огодишњег постојања електропреносног система Републике
Србије, жели додатно да искажу своју традиционалну одоговорност према држави и њеним грађанима.
Захваљујући се на донацији председник општине Прибој Лазар Рвовић је истакао да је задовољство видети једну компанију која се бави
стратешким пословима за државу а да при томе
води рачуна о интересу шире заједнице и зна да
определи средства у стратешки битна места.

Прибој без дочека Нове 2018: Новац преусмерен
деци са евиденције Центра за социјални рад

Пракса локалне самоуправе у Прибоју, преусмеравања новца за свечарење у сврхе где је потребнији,
настављена је и ове године. Новац који би био потрошен за организацију дочека Нове године, преусмерен је Центру за социјални рад, како би и ове
године, 60 деце са евиденције Центра, отишло на
летовање.
Средства у износу од 700.000 динара, на
предлог Председника општине, и ове године биће
искоришћена у складу са објективним потребама

корисника социјалне помоћи, на хуманији начин.
Подсећања ради, захваљујући уштедама ове врсте,
већ пар година заредом малишани из материјално
угрожених породица први пут су летовали на мору,
у општинском одмаралишту у Сутомору. Са њима
је као и са другом децом, радио стручни кадар, а
осим ове деце, општина Прибој сваке године финансира и летовање деци са инвалидитетом и члановима удружења МНРО и Друштва за церебралну
и дечју парализу из Прибоја.

Заједничка идеја локалне самоуправе и Дома
здравља Прибој, о оживљавању теренских амбуланти у месним заједницама Саставци, Крајчиновићи и Кратово, почетком прошле године уродила
је плодом. Данас је, потписивањем уговора о финансирању ових амбуланти од стране локалне самоуправе, наставак њиховог рада омогућен, те ће
старачком и становништву у неприступачним
деловима прибојске општине, на тај начин, при-

марна здравствена заштита и даље бити доступна.
Локална самоуправа на основу овог уговора, финансира рад медицинског особља у овим
амбулантама, и то три медицинске сестре и једног
лекара, док је Дом здравља Прибој обезбедио једно
теренско возило, како би се старачком становништву које гравитира ка ове три амбуланте, омогућила адекватна здравствена заштита.

Потписан уговор о наставку финансирања рада
сеоских амбуланти
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Поносним мајкама троје и више деце
уручене "Поносне картице"

У Великој сали прибојског Дома културе "Пиво Караматијевић", у петак 11. маја одржано је свечано
уручивање "Поносних картица" мајкама са територије општине Прибој, које имају троје и више
деце. У Прибоју је право на ову картицу остварило
390 мајки, а картице им је лично уручио председник Општине, Лазар Рвовић.
Картице чију израду је финансирала општина Прибој, израђене су у циљу подршке вишедетним породицама, а у оквиру пројекта Поносна
картица 2018 "Цена минус за 3+", који спроводи Покрет за децу "ТРИ ПЛУС" из Чачка, коме се прикључио и Прибој. Уз картице, мајкама су уручени и
флајери са истакнутим продавницама, јавним установама и услужним радњама, у којима мајке могу
уз картицу и личну карту остварити попусте.
Уручивању Поносних картица присуствовали су и представници Покрета за децу "ТРИ
ПЛУС" из Чачка, чији се председник, Владица Гавриловић, обратио мајкама речима похвале, али и
локалној самоуправи и привредним субјектима
који су се прикључили овом пројекту.
Он је истакао да је ово један од начина
борбе против нестајања Србије, а да је мајкама

највећа сатисфакција, не попуст који ће да остваре
у одређеним радњама и установама, већ што је то,
како сама реч каже, "Поносна картица".
Председник општине Прибој, Лазар Рвовић,
захвалио се Покрету за децу "ТРИ ПЛУС" што је
омогућио Општини да учествује у једном оваквом
пројекту, са којим ће се бар делимично помоћи вишедетне породице. Како је рекао, ово није довољно
да реши све проблеме, али у једном делу ће свакако
олакшати животе ових породица.
"Као општина која се укључила у пројекат,
прво смо хтели да кроз установе и јавна предузећа,
чији смо ми оснивачи, дамо пример, да имате директне бенефите и месечно мериљиву корист, код
плаћања комуналних услуга, коришћењА одмаралишта, плаћањА чланарине код спортских клубова,
базена и сл.", рекао је Рвовић.
Он се захвалио привредницима и предузетницима Прибоја који су се укључили у ову акцију и
уједно апеловао на друге, да се круг оних који подржавају ову причу, прошири.
Пројекат Поносна картица 2018 "Цена
минус за 3+" спроводи се у осам општина и градова
у Србији, међу којима је и општина Прибој.

Новац из опортунитета за два пројекта у Прибоју

Средства прикупљена по основу одлагања кривичног гоњења, у укупном износу од 445.000.000,00 динара, Влада Србије, посредством ресорног
Министартва правде, доделила је за финансирање
укупно 130 пројеката. Од 1336 пројеката, са
којима је конкурисано, у 130 који ће бити финансирани су и два пројекта из Прибоја, Гимназије Прибој и ОШ "Никола Тесла".
За пројекат “Стварање услова за савремену
наставу”, ОШ “Никола Тесла” у Прибојској бањи
одобрено је 760 624 динара, док ће са око 1,5 милион динара бити опремљен кабинет за информатику у Гимназији у Прибоју.
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Летовање за 55 деце са евиденције Центра за
социјални рад и 40 чланова Удружења ЦДП Прибој

Деца из породица са евиденције прибојског Центра
за социјални рад, њих 55, као и 40 чланова Удружења за церебралну и дечју парализу, летоваће и
ове године о трошку Општине Прибој у одмаралишту у Сутомору.

Летовање ће бити обезбеђено на основу
уговора који је председник Општине, Лазар Рвовић
потписао са Центром за социјални рад и Удружењем ЦДП Прибој.

Славиша Шушањ, председник Удружења за
церебралну и дечју парализу, захвалио се руководству Општине у име свих чланова, истичући да је
њима ово једини вид рекреације. Такође, трећу годину заредом у одмаралишту ће летовати деца без
родитељског старања, из хранитељских породица
и деца из породица корисника услуга Центра за социјални рад, у чије име се захвалио директор
Центра, Зоран Полић.

Донација Телекома Србије Дечјем одељењу
Опште болнице у Прибоју

Представници компаније Телеком Србије, као социјално одговорне фирме, донирали су Дечјем одељењу Опште болнице у Прибоју један телевизор и
конзолу за игрице, како би најмлађим пацијентима
ове установе олакшали боравак у њој. Они су поводом тога боравили у посети Прибоју 25. априла.
Директора Сектора за продају државној
управи Телекома, Драга Стефановића, са сарадницима, примио је председник Општине Лазар Рвовић са својим сарадницима и директором Опште
болнице у Прибоју, др Драганом Пијевчевићем. Он
се том приликом захвалио на социјалној одговорности коју је Телеком исказао као једна од највећих
компанија у нашој земљи.
Драго Стефановић из компаније Телеком, рекао је да је поклон дечијем одељењу само скроман
допринос томе да најмлађи пацијенти што угодније проведу време
у овој установи, а том приликом је нагласио и да посета локалној самоуправи има вишеструки значај, како
за њих као компанију, тако и за

крајње кориснике њихових услуга.
"Ово јесте један мали корак, али и најдужи
пут почиње са једним малим кораком.", рекао је
Стефановић уверен у то да ће се добра сарадња и
социјално одговорна политика пословања Телекома наставити.
Директор Опште болнице у Прибоју, др Драган Пијевчевић захвалио се овом приликом на донацији, оценивши да је Телеком изабрао право
одељење и изразио наду да ће се овако добра сарадња наставити и у будућности.
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Све спремно за почетак радова на потпуној обнови и
реконструкцији објеката Машинско-електротехничке школе и ОШ "Десанка Максимовић"

Након завршетка 55. МОСИ 2018 у Прибоју, почеће
радови на највећем пројекту обнове и унапређења
објеката јавне намене у области образовања у
Србији, обнови и реконструкцији објеката Машинско-електротехничке школе и ОШ "Десанка Максимовић" у Прибоју. Тако је одлучено 15.јуна, после
састанка представника локалне самоуправе,
школа, извођача радова и представника Владине
Канцеларије за управљање јавним улагањима,
након што је завршена тендерска процедура и за
извођача радова вредних 407 милиона динара без
ПДВа, изабрана фирма "Кеј" д.о.о. из Ваљева.

Први састанак у Прибоју, данас је био увод
у извођење радова на реконструкцији објеката Машинско-електротехничке школе и ОШ "Десанка
Максимовић" у Прибоју. Договорена је динамика
извођења радова, као и почетах истих, тако да је одлучено да радови почну након 9.јула, а трајаће 280
дана.
Пројекат обнове и реконструкције школа
подразумева потпуну обнову школа, укупне вредности око 407 милиона динара, односно за Машинско-електротехничку
школу
пројектоване
вредности 298.282.353,30 дин без ПДВ-а и за ОШ
"Десанка Максимовић" пројектоване вредности
108.77.616,56 дин без ПДВ-а.
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Ускоро и друга котларница на биомасу у Прибоју

Након спроведеног поступка јавне набавке, Општина Прибој је закључила уговор о пројектовању,
набавци и уградњи котловског постројења на биомасу са пратећом опремом, са групом извођача
МПП „Јединство“ а.д. Севојно као носилац посла,
“Viessmann” доо Београд и “Чип” доо Прокупље –
чланови групе извођача, са подизвођачем “Axis
građevinski biro” doo - Нови Сад.

Вредност овог уговора је 89.963.883,90 динара без ПДВ-а, а рок за извршење предмета јавне
набавке је 195 дана, од чега је 45 дана рок за пројектовање котловског постројења на биомасу са пратећом опремом и спољнег развода топловода и
топлотних подстаница, а 150 дана рок за набавку и
уградњу котловског постројења на биомасу са пратећом опремом и спољнег развода топловода и топлотних подстаница.

Средства за изградњу још једног котловског
постојења у Прибоју, обезбедила је Канцеларија за
управљање јавним улагањима преко Владиног
Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите.
Ово ће бити друга котларница на биомасу у
општини Прибој, капацитета 1800 кW, која ће
грејати јавне објекте у новом делу града. Ово котловско постројење грејаће основне школе "Вук Караџић"
и
"Десанка
Максимовић",
Машинско-електротехничку школу и Гимназију,
као и Дечији диспанзер. Као гориво, котларница ће
користити дрвну сечку, претежно од јеле и смрче,
што ће довести до одређених уштеда, имајући у
виду да је сечка повољнији енергент и од пелета и
мазута, а ново постројење ће обезбедити сигурне
грејне сезоне у објектима у којима бораве деца.

Прибој добио кружни ток

У циљу побољшања постојеће саобраћајне инфраструктуре, дугогодишњи
план постављања кружног тока на
раскрсници код новог моста, реализован је овог лета, пред почетак
55.МОСИ "Прибој 2018".
Пројектом побољшања раскрснице предвиђено је да се раскрсница улица Немањине и Лимске
реконструише у кружну раскрсницу, у
габаритима постојеће раскрснице са
минималним интервенцијама на коловозу и пешачким стазама. Пројектовани спољни пречник раскрснице је
25 m, а кружног подеоника 8.0 m. Уз
кружни подеоник је пројектован прелазни коловоз ширине 1.0 m.
Процењена вредност радова је
3.321.260 динара без ПДВ-а.
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Почиње реконструкција улице III санџачке бригаде

Владина Канцеларија за управљање јавним улагањима финансираће још један пројекат на територји општине Прибој. Ради се о реконструкцији
улице III санџачке бригаде у Старом Прибоју, за
шта су обезбеђена средства у износу од
11.576.081,00 динара без ПДВ-а, а Општина Прибој
је у петак закључила уговор о извођењу радова, са
групом извођача коју чине "Декор инвест" д.о.о.

Прибој, као носилац посла и "Нови Пазар-ПУ" д.о.о.
Нови Пазар.

Реконструкција ће се вршити у дужини од
220 m, пројектована је ширина коловоза од 3 m оивичена обострано сивим бетонским ивичњацима.
Рок за извршење радова је 60 календарских
дана, почевши од дана увођења у посао.

Асфалт у Мажићима

У среду, 30. маја 2018. године завршено је асфалтирање 700 метара пута у Мажићима, крак од
манастира Ораховица (Мажићи) према селу Кучин које се
налази у општини Пријепоље.
Асфалтирање ове деонице финансирано је од стране "Дринско-Лимских" Хидроелектрана.

Завршена изградња одводног канала у
Прибојској бањи

Крајем месеца априла завршени су радови на изградњи одводног канала у Прибојској бањи.

Средства су локалној самоуправи одобрена
од Канцеларије за управљање јавним улагањима
Владе Републике Србије, а вредност радова износила је 2.313.997,00 дин без ПДВ-а. Ради се о одводном каналу на путу ка Грачаници, чија је дужина
390 m.
За извођача радова на изградњи канала,
најповољнији понуђачи су биле фирме ГР Ровчанин-инжињеринг Пријепоље и ХБСС Пријепоље,
које су на тендеру учествовале са заједничком понудом.
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Општини Прибој одобрено 9 милиона за израду
пројектно-техничке документације
за реконструкцију фабрике воде

Општини Прибој одобрена су новчана средства у
износу од 8.910.000,00 динара за суфинансирање
израде пројектно-техничке документације за "Реконструкцију и доградњу постројења за пречишћавање воде за пиће „Михајловац”". Средства су
одобрена од стране Министарства привреде Републике Србије, а по јавном позиву који је био расписан за ооштине и градове.

Средства у износу од 8.910.000,00 дин биће
искоришћена за финансирање израде пројектнотехничке документације за "Реконструкцију и доградњу постројења за пречишћавање воде за пиће
„Михајловац”", односно за Студију о процени утицаја на животну средину, Идејно решење и
Пројекат за грађевинску дозволу.

Почели радови на изградњи атмосферске
канализације у улицама Данила Јауковића,
Рифата Бурџевића и Иве Лоле Рибара

Владина Канцеларија за
управљање јавним улагањима финансираће још један
пројекат на територији општине Прибој, који за циљ
има решавање дугогодишњих проблема са којима се
грађани сусрећу. Ради се о
пројекту изградње атмосферске канализације у улицама Данила Јауковића,
Рифата Бурџевића и Иве
Лоле Рибара, а радови су
званично почели данас.
Вредност радова је
7.900.000,00 динара без ПДВ,
а на тендеру за извођача изабрана је фирма Домекстра
д.о.о. Ужице, а завршетком
ових радова трајно ће бити
решен дугогодишњи проблем са кишном канализацијом у овим улицама.
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Јапанска донација удружењу МНРО у Прибоју

У четвртак 12. јула Прибој је посетио Његова Екселенција господин Ђунићи Марујама, амбасадор
Јапана у Републици Србији, поводом церемоније
примопредаје специјалног возила за особе са инвалидитетом, које је Амбасада Јапана донирала
Удружењу за помоћ ментално недовољно развијеним особама.
Амбасадора Јапана дочекали су председник
општине Прибој, Лазар Рвовић и председница
удружења МНРО Милосава Удовичић, након чега су
одржали заједничку конференцију за штампу у
просторијама Удружења.
Председник општине Прибој, Лазар Рвовић,
том приликом захвалио се за сву помоћ коју су
Јапан и народ Јапана донирали Прибоју и у претходном периду, почевши од комуналног опремања
па до социјалне заштите.
"Сама чињеница да су у досадашњем периоду порески обвезници Јапана, помогли Србију
са 507 милиона евра, говори о томе колико је Јапан
пријатељски настројен према Србији. Ову прилику
користим и да у име
грађана
Прибоја
изјавим саучешће
свим породицама
настрадалих у последњим елементарним непогодама
које су задесиле
Јапан. Ми не заборављамо помоћ коју
је Јапан упутио
Србији када су њу
задесиле елементарне непогоде",
рекао је Рвовић.
Амба са дор
Марујама изразио је
велико задовољство због посете
Прибоју.

"Прибој је веома леп, домаћински град и
драго ми је да смо овом донацијом успели да допринесемо локалној заједници", рекао је Марујама.
Он је казао и да одаје почаст председнику
општине Прибој на напорима које улаже да унапреди социјалну заштиту локалног становништва.
Председница удружења МНРО, Милосава
Удовичић захвалила се у име чланова удружења на
овој вредној донацији, рекавши како ће једно
овакво возила свима олакшати свакодневни живот.
Влада Јапана обезбедила је 22.620 евра за
набавку специјалног возила са рампом за особе са
инвалидитетом, што је вредна и својеврсна подршка унапређењу и самог система социјалне заштите у Републици Србији. Укључујући и ову
донацију, укупан износ јапанске помоћи кроз
пројекте за основне потребе становништва
(ПОПОС) у Србији од 1999. године, досегао је 13,3
милиона евра. Укупан износ јапанске помоћи
Србији у току истог периода премашује 507 милиона евра.
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Немањина улица добила нове тротоаре

Министарство државне управе и локалне самоуправе одобрило је средства за инвестиционо одржавање тротоара у Немањиној улици у Прибоју.
Средства у износу од 10.500.000 динара
одобрена су по "Јавном позиву за подношење захтева јединица локалне самоуправе за расподелу
дела средстава из буџетског фонда за програм ло-

калне самоуправе", на којем је Општина Прибој
конкурисала са пројектом "Радови на инвестиционом одржавању тротоара у Немањиној улици у
Прибоју.
Овог лета тротоари су делимично замењени а до краја летњег периода, цела Немањина
улица у Новом Прибоју добиће нове тротоаре.

На Бањи пуштени у рад нови конаци

На месту старих павиљона при манастиру Свети
Никола на Бањи, 28.јуна су пуштена у рад два конака. Изградњом ових конака су унапређени и обогаћени смештајни капацитети у овом бањском
лечилишту, па је то био довољно добар разлог за
свечано отварање и освештање истих, чему је
присуствовао и председник општине Прибој, Лазар
Рвовић.
Ради се о укупно десет трокреветних апартмана, који по намени и величини одговарају петочланој породици, а сви апартмани су на два спрата.
Чин освештења конака данас је обавио Његово
Преосвештенство Епископ милешевски г.Атанасије

Ракита, са прибојским свештенством. Како би конаци фунционално били пуштени у рад, постављен
је кооридинатор испред Епархије милешевске при
храму Светог Николе на Бањи, свештеник Немања
Вранић.

Прибојци добили терен за одбојку на песку

У сусрет 55. по реду МОСИ 2018, које
су се ове године одржале у Прибоју по
седми пут, уз реконструкцију старе
спортске инфраструктуре градила
се и нова. Тако су Прибојци добили и
терен за одбојку на песку, уз шетну
стазу поред Лима, који ће и након
одигравања игара остати као пратећи садржај градских базена Спортског центра.
На тендеру који је расписао
Спортски центар Прибој, посао је добила фирма "Декор инвест" из Прибоја, а вредност радова је око
1.840.000,00 дин, без ПДВ-а.
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Урађена потпуна хидроизолација на великој
трибини стадиона, са уградњом 3.800 столица

Инфраструктурни

Изграђен нови кошаркашки терен иза
зграде кифла у сарадњи са компанијом
Моzzart

Набављен нови спортски мобилијар за терене
Реконструисан терен са вештачком
травом, са потпуно новом подлогом

Реконструисани градски базени
са новом хидроизолацијом

Набављен нови парковски мобилијар са набавком и садњом
зеленила
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радови

Асфалтирање улица Немањина и део Лимске
.

Изградња два моста на реци Сутјеска на општинском
путу Сјеверин – Стрмац у дужини од 4,5 m и 8 m

Реконструисан комплекс терена између школа
у насељу, са пресвлачењем асфалта и наношењем акрилних боја на терене
Фарбање ограде на два моста у
Новом Прибоју, фарбање бандера
јавне расвете и саобраћајних
знакова у Немањиној

Изградња потпорног зида на школским теренима на Бањи - 28 метара

Санирано 30 некатегорисаних
путних праваца оштећених
услед поплава у јуну и јулу
2018. год.
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Прибој добио тартан стазу

У сусрет 55.Међуопштинским спортским играма,
започети су радови на атлетској стази на Градском стадиону у Прибоју. Прибојски атлетичари и
рекреативци тако су после дугог низа година коначно добили тартан стазу.
Ради се о инвестицији вредној 41.654.313,40
дин. без ПДВа, а коју финансирају заједно Министарство омладине и спорта и Општина Прибој. На
тендеру за извођача радова изабрана је фирма
Пејком д.о.о. из Београда.

Завршетком ове капиталне инвестиције
стекли су се услови, осим за 55.МОСИ и за одржавање државних атлетских такмичења, као и за организовање
интернационалних
гран
при
такмичења, а пре свега услови за рад прибојским
атлетичарима и спортским радницима. Уз тартан
стазу прибојски стадион добио је и нове трибине
постављањем нових столица.

Завршена изградња водовода у Годуши

Дугогодишњи проблем лошег водоснабдевања у Годуши, коначно је решен изградњом водовода у овом
насељу. Радови који су почели 30. октобра протекле године, због дуге зиме и отежаних услова за
рад, трајали су дуже од предвиђеног рока, али су
овог пролећа приведени крају, те од данас грађани
Годуше имају услове за уредно водоснабдевање.
Вредност ових радова је 11,5 милиона динара, а исти су обухватили изградњу резервоара
(запремине 100 m3), цевовода (дужине 1,2 km) и

црпне станице. Радове је финансирала Канцеларија
за управљање јавним улагањима Владе Републике
Србије, којој је ово само један од пројеката којим је
помогла прибојску општину.
Изградњом овог водовода, решио се дугогодишњи проблем водоснабдевања насеља Годуша,
те се тако добила и могућност ширења броја корисника, а исти ће бити пуштен у рад у наредним данима.
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У Кратову обновљен Омладински дом

Руинирани и зубу времена до скоро препуштен, Омладински дом у Кратову, мештани овог села обновили су сопственим радом и средствима,
средствима бројних донатора и уз помоћ локалне
самоуправе.
Акцију мештана обнове свечане сале Омладинског дома у Кратову, подржали су донатори и
локална самоуправа, те су сада у потпуности створени услови за коришћење овог објекта. Уз свечану
салу опремљене су и помоћне просторије, бина,
гардероба, ходници и тоалети, као и прилаз објекту
и део фасаде.

Покретач акције обнове самог Дома и стављања у функцију објекта била је одборница СО
Прибој из МЗ Кратово, Ивана Гудурић, чију су иницијативу подржали донатори и локална самоуправа, те су мештани овог села добили објекат
захваљујући коме ће село поново заживети и обновити се саборовање. Она се у име Организационог
одбора ове акције захвалила свима, на свакој врсти
помоћи и што је акција спроведена у релативно
кратком временском периоду, од 22. фебруара до
краја месеца марта.

Након поновног покретања клизишта Глишина
вода у априла ове године, на деоници пруге Београд-Бар у Прибоју, на позив локалне самоуправе,
Штаб за ванредне ситуације МУП-а Србије упутио
је експертски тим на лице места.
Експертски тим Сектора за ванредне ситуације МУП-а РС сачињен од стручњака из области саобраћаја, Геолошког савеза Србије и Института
ЦИП, предводио је Драгоман Рабреновић, директор
Геолошког савеза Србије а примили су их представ-

ници локалне самоуправе и јавних предузећа из
Прибоја, а приликом посете урађен је свеобухватни
скрининг терена.
У решавање проблема на Глишиној води
укључила се и Владина Канцеларија за јавна улагања, што уз Радну групу Сектора за ванредне ситуације МУП-а РС, гарантује покретање решења
које ће бити или у санацији клизишта или у измештању објеката и инфраструктуре.

Експертски тим за решавање проблема
Глишине воде у Прибоју
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Почела завршна фаза радова на изградњи и уређењу
Рибарског насеља на Потпећком језеру

Након завршене прве фазе радова на изградњи Рибарског насеља на Потпећком језеру, потписан је
нови уговор о финансирању између Туристичке организације Прибој и Министарства трговине, туризма и телекомуникација, који омогућава
наставак радова у завршној фази.
Министарство овај пројекат финансира са
6.000.000,00 динара са ПДВ, а у завршној фази
предвиђено је да Рибарско насеље постане једна
компактна целина, где ће рибари и љубитељи природе имати све неопходне услове за боравак. Предвиђено је постављање још два бунгалова и њихово

комплетно опремање, постављање додатног мобилијара, набавка рибарских чамаца и мултифункционалних понтона, као и постављање расвете од
Рибарског насеља до магистралног пута.
Свечано отварање Рибарског насеља биће
уприличено овог лета, када ће угостити и прве љубитеље риболова. Изградњом овог својеврсног
комплекса на Потпећком језеру, обогаћена је туристичка понуда Прибоја, искоришћени су природни
потенцијали и лепоте овог краја, а љубитељима риболова и природе понуђен је адекватан садржај за
окупљање и боравак у природи.

Договорена подршка општини Прибој у решавању
проблема у оквиру заштите животне средине

Делегација Општине Прибој коју су чинили председник Општине Лазар Рвовић, председник Скупштине општине Борис Мрдовић и директор ЈП за
уређење грађевинског земљишта и развој Прибоја,
Здравко Пешут, боравила је 13. фебруара у радној
посети Министарству заштите животне средине. Делегација се том приликом састала са ресорним министром Гораном Триваном и његовим
сарадницима.
На састанку су разматрана питања
од значаја за општину Прибој, првенствено
у домену заштите животне средине и проблема са којима се локална самоуправа у
Прибоју сусреће. Изражена је пуна подршка
и спремност министра Тривана за решавање
питања Регионалне санитарне депоније Бањица, отпадних вода, локалног водовода,
као и питања пласмана ФАП-ових возила у
коминалним субјектима на нивоу локалних
самоуправа. Такође, договорена је подршка
Министарства за пројектне активности израде и уређења зелених површина, што је од
виталног интереса за животну средину

треиторије општине Прибој. Министар Горан Триван је изразио задовољство поводом иницијативе
Општине Прибој у вези виталног пројекта Регионалне санитарне депоније Бањица.
Договорен је наставак сарадње на нивоу директора комуналних субјеката и представника Министарства, а у циљу што скоријег решавања
актуелних проблема из домена заштите животне
средине.
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Општина Прибој наградила најбоље ученике за
постигнуте резултате у школској 2017/2018. години

Општина Прибој традиционално сваке године награђује ученике за постигнуте резултате у школовању, па се тако на крају ове школске године
награди обрадовило 123 вредних ученика из школа
са територије општине Прибој.
Награђени су ученици који су основно и
средње образовање завршили са просечном оце-

ном 5,00, ученици генерација, они који су постигли
резултате на међународним, државним и окружним такмичењима, а нису изостале и награде за
менторе ученика који су остварили резултате на
такмичењима.

Стипендије за талентоване студенте

Одлуком Општинског већа, ове године решено је да
сви талентовани студенти који испуњавају
услове, остваре право на стипендију за талентоване студенте. Тим поводом, председник општине
Прибој у јануару ове године, угостио је и потписао
уговоре са 15 талентованих студената из Прибоја, за које је изразио наду и жељу да се врате у
свој град. Ради се о општинској стипендији која ће
се исплаћивати у 10 једнаких рата, у месечном
новчаном износу који одређује Општинско веће.

Услов за добијање општинске стипендије за
талентоване студенте, био је да права на стипендију нису остварили из буџета Републике Србије,
односно уколико испуњавају услове, да се конкретно определе за стипендију. Стипендија за талентоване студенте додељује се без обавезе
враћања, а исплаћује се у десет једнаких месечних
рата, у износу од 12.000 динара. За школску
2017/2018. годину, право на ову стипендију остварило је 15 прибојских студената, са просечном оценом изнад 9.
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Одржана 48. Општинска смотра рецитатора

У Прибоју је 25. марта одржана 48. по реду Општинска смотра рецитатора. Ове године, за
смотру се пријавило 32 рецитатора, од којих је,
селектор Смотре, глумац Београдског драмског
позоришта, Милорад Дамјановић, одабрао за
Окружну смотру по два рецитатора за сваки узраст.
На Окружну смотру у Косјерић су се пласирали:
Млађи узраст:
1) НИНА ДЕСПОТОВИЋ, Дрхтава песма, Мирослав
Антић (Добрица Анџић, учитељ.) ОШ "Вук Караџић";
2) АНАСТАСИЈА ГРАБОВЧИЋ, Посвађане ципелице,
Дејан Алексић (Невена Галовић учитељ.) ОШ "Вук
Караџић";

Средњи узраст:
1) КАМБЕР ХАСАНАГИЋ, Какву желите сузу Енес
Кишевић (Биљана Комарица, професор), ОШ
"Бранко Радичевић";
2) АМИНА РУСТЕМОВИЋ, Цвећара за Цвеју Цветокрадицу, Мошо Одаловић,( Бранка Потпарић, професор) ОШ "Десанка Максимовић";
Старији узраст:
1) ХРИСТИНА РВОВИЋ, Инге Барч, Константин Гаљчински (Јасна Пешут, професор), МЕТШ;
2) ЕВА ВИДАКОВИЋ, Милена Бањска, Милена Марковић (Љиљана Иконић, проф.), Гимназија.

Одржане 40. Лимске вечери дечје поезије

У Прибоју су 23. и 24. марта одржане 40. по реду
Лимске вечери дечје поезије. На конкурс ове године
пристигло је 505 радoва ученика од V до VIII разреда из 33 града Србије и Црне Горе. Жири у саставу Тоде Николетић, Наташа Ивановић и
Јадранка Ђерковић одабрао је шест финалиста
који су наступали на финалној вечери манифестације 24. марта.
Прву награду по одлуци жирија освојио је
Лав Лукић, ученик 8. разреда ОШ "Никола Тесла" из
Београда, са песмом "Каква је киша",
док су другу и трећу награду освојили Милица Миждало из Белог
Потока са песмом "Љубав" и Душица
Потпара из Пљеваља са песмом "Свитање на катуну". Награђене су и
најмаштовитија и најведрија песма,
а жири је доделио и 10 равноправних похвала, као и похвале менторима.
У традиционалном сегменту
манифестације "Гост", наступио је
бард дечије песме Миња Субота, док

је водитељ програма био глумац Београдског драмског позоришта, Милорад Дамјановић.
Другог дана манифестације, 24. марта, у суботу, финалисти и гости присуствовали су књижевним сусретима у ОШ "Бранко Радичевић" у Прибоју
и промоцији књиге "На жур пошао кенгур", Исмета
Чивгина, дечјег песника из Прибоја.
Организатор Лимских вечери дечје поезије
трационално је Дом културе "Пиво Караматијевић", а покровитељ Општина Прибоj.
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Награде за Малу позоришну радионицу из Прибоја
на 61. "МАЈСКИМ ИГРАМА" у Бечеју

У такмичарски програм 61. Мајских игара, Међународног фестивала сценског стваралаштва деце и
младих у Бечеју, које су трајале од 14-21.маја, од
скоро 50 представа, успела је да се пласира и представа "Сиромашни Ромео", Мале позоришне радионице Дома културе "Пиво Караматијевић" из
Прибоја.
“Сиромашни Ромео”, рађен по тексту Тода
Николетића а у режији Ибрахима Ћате Хасанагића,
била је другопласирана представа по одлуци дечјег
жирија, а награда за најбољу мушку улогу у конку-

ренцији дечијих представа припала је Камберу Хасанагићу, за улогу Ромеа.
“Сиромашни Ромео” из Прибоја, верзија је
чувеног Шескпировог дела "Ромео и Јулија", приказана на начин који одговара публици свих узраста.
У овој представи има драмске глуме, трагетских
елемената, али и много хумора. "Амбиција да се у
раду са децом истражује, да се проналазе нови
текстови и нови начини рада, оно је што прибојског “Ромеа” чини радом достојним сваког поштовања.", оцењено је у речи селектора смотре.

Одржана Окружна смотра рецитатора у Косјерићу

На 48. Општинској смотри рецитатора, у организацији Дома културе „Пиво Караматијевић“, учествовала су 32 рецитатора од којих је селектор
Смотре Милорад Дамјановић, глумац Београдског
драмског позоришта, одабрао шесторо најбољих
који су се пласирали на Окружну смотру рецитатора у Косјерићу. По одлуци селектора, Дом културе је послао у
Косјерић по два такмичара у све три узрасне групе који су
представљали Прибој на Смотри рецитатора
Златиоборског
округа.
По завршеној
Смотри у Косјерићу
жири је једногласно
донео одлуку да Златиборски округ, као
победници,
представљају: Ева Видаковић,
ученица

Гимназије Прибој у старијем узрасту, и ученик ОШ
„Бранко Радичевић“ Камбер Хасанагић у средњем
узрасту.
Поред њих двоје запажен резултат у
Косјерићу на Окружној смотри рецитатора имала
је Амина Рустемовић из ОШ „Десанка Максимовић“
Прибој која је у средњем узрасту била трећа.
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У Прибоју одржана трибина о безбедном учешћу
младих у саобраћају "Још увек возим"

У прибојској Гимназији, у среду 21. марта одржана
је трибина о безбедном учешћу младих у саобраћају, под називом "Још увек возим". Трибину је организовао Савет за безбедност саобраћаја општине
Прибој, у оквиру својих едукативних активности, а
у сарадњи са Савезом параплегичара и квадриплегичара Србије, а иста је била намењена ученицима
завршних разреда Гимназије и Машинско-електротехничке школе.
Предавањима је присуствовало око 200 ученика обе школе, а исто је за циљ имало да се младима укаже на проблеме и последице саобраћајних
незгода, од стране учесника саобраћајних незгода.
Предавања су држале особе са инвалидитетом (корисници инвалидских колица) који су инвалидност

стекли у саобраћајним незгодама, а који су за овакав вид едукације обучени од стручњака из Агенције за безбедност саобраћаја републике Србије.
Ова предавања су једна у низу планираних, које се
односе на превенцију саобраћајних незгода код
младих. До сада су ова предавања успешно одржана
и медијски пропраћена у 35 градова и општина
Србије, а пратило их је преко 16.000 младих.
Осим потресних животних прича предавача,
ученици су имали прилику и да пробају наочаре за
симулацију алкохола, лаких и тешких дрога, што
им је показало у којој мери исте супстанце ометају
правилну моторику и расуђивање и при нормалним активностима, а не само при вожњи.

Одржан саобраћајно-образовни час
"Пажљивкова правила у саобраћају"

У организацији Савета за безбедност саобраћаја
општине Прибој, 25. априла је одржан саобраћајно-образовни час "Пажљивкова правила у саобраћају", који су деци предшколског и школског
узраста (1. разред) одржали представници Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије.
У препуној великој сали прибојског Дома
културе, главни јунак едукативне представе, дечак
Пажљивко, својом причом и примером позитивно
утиче на децу и њихово понашање у саобраћају. Он
је дечак који се придржава саобраћајних прописа и
ту је да едукује децу о томе, како да безбедно као
пешаци и путници, учеству у саобраћају. Деци су
том приликом подељени ретрорефлектујући трегери, рефлектујући лењири и картице, а њиховим
васпитачима и учитељима компакт дискови са тематиком што безбеднијег учешћа деце у саобраћају.
Председник Савета за безбедност саобраћаја, Драго Дробњаковић, рекао је да је једна од ак-

тивности Савета и едукативног карактера, те да ће
Савет на тај начин превентивно утицати на децу
предшколског и школског узраста, када обично
усвајају највише знања.
"Ако нашим радом и нашим програмом,
сачувамо бар једно дете у саобраћају, постигли смо
циљ.", рекао је Дробњаковић.
Истог дана одржан је састанак у вези јачања
капацитета Тела за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју општине Прибој, односно састанак са свим субјектима који делују у
систему безбедности саобраћаја.

Прибој добио видео надзор

Постављањем 12 камера високе резолуције у градском подручју, у
оквиру пројекта "Прибој сигуран град", допринеће се већој безбедности грађана и бољој заштити њихове имовине. У среду, 11.јула у ПС
Прибој видео надзор је званично пуштен у рад, а постављање видео
надзора, набавку камера, радове, повезивање, одржавање система
и закуп телекомуникационих услуга финансирала је локална самоуправа, кроз Савет за безбедност у износу од 4,5 милиона динара
без ПДВ-а.
Систем видео надзора, који чине 12 камера на кључним тачкама у граду, у пробном раду је још од 55.Међуопштинских спортских игара, када су га полицијски службеници пробно користили у
надгледању ширег градског језгра, обзиром на велики број посетилаца у граду.
Наченик ПС Прибој, Бранимир Станишић, захвалио се локалној самоуправи на помоћи у реализацији овог пројекта, рекавши да
је Прибој тако постао један од ретких градова који имају видео надзор, што ће у знатној мери унапредити ефикасност рада полиције и
сузбијање свих облика криминала.
"Полицијски службеници Полицијске станице Прибој у току
24 часа пратиће овај систем видео надзора и реаговаће на одређене
појаве и догађаје које могу угрозити безбедност грађана Прибоја",
рекао је Станишић.
Заменик председника општине Прибој, Саша Василић, рекао
је да се локална самоуправа при набавци опреме трудила да тендерске услове постави тако, како би се добила најквалитетнија опрема.
"Покривене су зоне од уласка до изласка у град, од сквера у
Старом Прибоју до Општине, преко Луке, неколико локација у градском језгру новог дела града, као и на раскрсницама на Јармовцу и
на кривини код Бање.", рекао је Василић, не искључујући могућност
да се број камера повећа у складу са потребама ПС.
Василић је рекао да се ради о камерама које снимају 24 сата
дневно, да су саме по себи најсавременији систем тренутно, да имају
могућности разних сензора и аларма, могу да се користе и за мерење температуре и буке, као и различитих параметара који су потребни у раду, а такође имају и могућност комуникације, тако да
оператери из МУП-а могу преко камера да упозоре грађане ако постоји нека опасност у том реону.
Камере које су постављене на 12 кључних локација у граду,
снимају 24 сата и сви снимци који се налазе на Tелекомовом серверу
моћи ће да се прегледају 30 дана уназад. Ради се о јако безбедној
мрежи, која је интерна и нема приступ преко Интернета, а само
једно лице у ПС Прибој је овлашћено за прегледање снимака у последњих 30 дана.
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КОРИСНИ ТЕЛЕФОНИ (033)
Хитна Помоћ: 2451-124
Полиција: 2445-688
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