
 

Година 2022 Број 1 Прибој,11.02.2022. године Излази по потреби 
Рок за рекламацију 10 дана 

 
 
 
 I  АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
 
 
  На основу чланова 18. и 96. Закона о локалним изборима (''Сл.гласник РС“ број: 014/2022. 
године) и члана 57. Статута општине Прибој (Службени лист општине Прибој бр.1/19), Скупштина 
општине Прибој, на седници одржаној 11.02.2022.године, донела је 
 
 

ОДЛУКУ О 
РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

У СТАЛНОМ САСТАВУ 
 
 
I   Разрешавају се чланства у Општинској изборној комисији: 
 
 
1.  За председника, РАДОШ КРУШКОЊА, дипл.правник, на предлог ОГ СНС 

  За заменика председника, АНКА ПЕТРИЋ, дипл.правник, на предлог ОГ СНС 
 
2.   За члана,ОСИФОР КУБУРОВИЋ, на  предлог ОГ СНС  

За заменика члана, НИКОЛА МОЈИЋЕВИЋ, на  предлог ОГ СНС 
 
3.   За члана, ЂОРЂЕ МАНОВИЋ, на  предлог ОГ СНС  

За заменика члана, ВЕЉКО ЧОЧОВИЋ, на предлог ОГ СНС 
 
4.    За члана, ВИДОМИР ГЛАВОЊИЋ, на предлог ОГ СНС               

За заменика члана, НАТАША САВИЋ, на предлог ОГ СНС 
 
5.    За члана, ЛАЗАР ЈЕВТИЋ , на предлог ОГ СНС 

    За заменика члана, ВУКОМАН ЈАЋИМОВИЋ, на предлог ОГ СНС 
 
6.   За члана, ВЕЛИБОР ПАВЛОВИЋ, на предлог ОГ СПС 

За заменика члана, ЉУБОМИР ШПИЦА, на предлог ОГ СПС 
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7.  За члана, СЛАЂАН ЈАНОВИЋ, на предлог ОГ СПС 
  За заменика члана,ЗОРАН ШЋЕПОВИЋ, на предлог ОГ СПС 

 
8.  За члана, МИЛАН КАРАЏИЋ, на предлог ЗС  

  За заменика члана, МИЛЕНКО ПАНТОВИЋ, на предлог ЗС 
 
9.  За члана, НИКОЛА ЧАВИЋ, на предлог  ЗС 

  За заменика члана,АЛЕКСАНДАР МОЈИЋЕВИЋ, на предлог ЗС 
  
10.  За члана, ЕНИСА БЕРБО, на предлог ОГ СДП-ЛДП 1.  
       За заменика члана, ЋЕЛАХМЕТОВИЋ МЕВЛИДА, на предлог ОГ СДП-ЛДП 
 
 
За секретара Општинске изборне комисије, ВЛАДЕ БОШКОВИЋ, дипл. правник. 
За заменика секретара Општинске изборне комисије, МАРИЈА РАК ОВИЋ дипл.правник 
 
 
II    У Општинску изборну комисију у сталном саставу именују се: 

 
 
     За председника, РАДОШ КРУШКОЊА, дипл.правник, на пред   лог ОГ СНС 

 За заменика председника, АНКА ПЕТРИЋ, дипл.правник, на предлог ОГ СНС 
 
1.  За члана,ЛАЗАР ЈЕВТИЋ, на  предлог ОГ СНС 

  За заменика члана, ВУКОМАН  ЈАЋИМОВИЋ, на  предлог ОГ СНС 
 
2. За члана, ВИДОМИР ГЛАВОЊИЋ, на  предлог ОГ СНС 

 За заменика члана, ОСИФОР КУБУРОВИЋ, на предлог ОГ СНС 
 

    3.  За члана, СЛАЂАН ЈАНОВИЋ, на предлог ОГ СПС 
         За заменика члана, ВЕЛИБОР ПАВЛОВИЋ, на предлог ОГ СПС 

 
 4.  За члана, МИЛАН КАРАЏИЋ, на предлог  ОГ ЗС  

   За заменика члана, ДУБРАВКА ЂУРИЋ на предлог  ОГ ЗС 
 
 5. За члана, ЕНИСА БЕРБО, на предлог ОГ СДП-ЛДП 

  За заменика члана, ПРИЈОВИЋ ЂОРЂИЈЕ, на предлог ПОКС 
 
 6. За члана, АХМЕД БЕЋИРОВИЋ, на предлог СДА  

  За заменика члана,СУАДА АДИЛОВИЋ, на предлог СПП 
 
 

За секретара Општинске изборне комисије, ВЛАДЕ БОШКОВИЋ, дипл. правник. 
За заменика секретара Општинске изборне комисије, МАРИЈА РАКОВИЋ дипл.правник. 

 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објављује се на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије. 
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Образложење: 
 
 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 18. Закона о локалним изборима (у 
даљем тексту: Закон) којим је прописано да председника, чланове, заменика председника и заменике 
чланова изборне комисије именује скупштина. С обзиром на то да у општини Прибој  на дан ступања на 
снагу Закона има 27.269 бирача уписаних у Јединствени бирачки списак, Општинску изборну комисију, 
у складу са чланом 18. став 1. Закона, чине председник, 6 чланова, заменик председника и 6 заменика 
чланова. 

 Чланом 96. Закона о локалним изборима прописано је да скупштина образује изборну комисију у 
складу са овим Законом у року од седам дана од дана ступања на снагу. Закон о локалним изборима је 
ступио на снагу 08. фебруара 2022. године, односно наредног дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србије“. 

 Чланом 19. Закона о локалним изборима прописано је да за председника и заменика председника 
изборне комисије може да буде именовано само оно лице које има високо образовање у области правних 
наука. 

 Чланом 20. Закона прописано је да се чланови и заменици чланова изборне комисије у сталном 
саставу именују на предлог одборничких група сразмерно њиховој заступљености у укупном броју 
одборника који припадају одборничким групама. Ниједна одборничка група не може да предложи више 
од половине чланова и заменика чланова изборне комисије у сталном саставу. 
 У складу са наведеним, право да предложе лица у Општинску изборну комисију општине Прибој  
припада следећим одборничким групама: 
  
 ОГ „Алексанадар Вучић- За нашу децу“- 24 одборника – У складу са чланом 20. став 3. Закона 
предлаже председника и заменика председника, као и 2 члана и 2 заменика чланова Изборне комисије 
(укупно 6 места)  
 ОГ „Здрава Србија“ - 5 одборника - предлаже  1 члана и 1 заменика члана (укупно 2 места)  
 ОГ „Социјалистичка партија Србије“- 4 одборника - предлаже 1 члана и 1 заменика члана  
(укупно 2 места) 
 ОГ „Санџачка демократска партија-Либерално демократска партија“ - 3 одборника - 
предлаже 1 члана (1 место) 
 
 Скупштина општине Прибој има 5 самосталних одборника, који у складу са чланом 20. став 4. 
Закона испуњавају услове да предлажу чланове и заменике у стални састав Општинске изборне комисије 
на следећи начин: 
 
 Изборна листа „СДА Санџака- др Сулејман Угљанин“ – 2 одборника –1 место  
 Изборна листа „За краљевину Србију - За Прибој правих вредности-Милош      
 Парандиловић (ПОКС, Монархистички покрет) – 1 одборника-  1 место  
   Изборна  листа „Академик Муамер Зукорлић- Странка правде и помирења“- 2 одборника – 1 
место. 
 
 У складу са чланом 22. Закона, учесници у раду изборне комисије без права одлучивања су 
секретар изборне комисије и заменик секретара изборне комисије, које именује скупштина на предлог 
председника скупштине и који имају високо образовање из области правних наука. 
 Председник Скупштине општине је за секретара Општинске изборне комисије предложио Влада 
Бошковића , дипл. правник, запослени у Општинској управи Прибој, звање млађи саветник, а за 
заменика секретара Марију Раковић, дипл.правника, запослену у Општинској управи Прибој, звање 
саветник.  
 
 Чланом 18. став 3. Закона прописано је да се одлука о именовању чланова и заменика чланова 
изборне комисије објављује на веб-презентацији Републичке изборне комисије. 
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ПРАВНА ПОУКА: Против ове одлуке сваки подносилац изборне листе која је освојила мандате у 
постојећем сазиву Скупштине општине може поднети жалбу Управном суду у року од седам дана од 
објављивања ове одлуке на веб-презентацији Републичке изборне комисије 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01 Број: 013-2 од 11.02.2022.године 

 
                                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
         Борис Мрдовић, дипл.правник, с.р.  

____________________ 
 
На основу члана 17. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 

15/2016 и 88/2019), члана 37. Одлукe о усклађивању пословања Јавног  предузећа ''Топлана Прибој'' са 
Законом о јавним предузећима („Службени лист општине Прибој“, бр.11/2016),члана 44.став 1. тачка 12. 
Статута општине Прибој („Службени лист општине Прибој“, бр. 1/19), Скупштина општине Прибој на 
седници одржаној 11.02.2022. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ И ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ТОПЛАНА ПРИБОЈ '' 
  

        I    Утврђује се престанак дужности члана Надзорног одбора Јавног предузећа ''Топлана Прибој'', 
даном доношења овог решења, због подношења оставке: 
                          

1. МАРКО ЈАЊУШЕВИЋ,проф тех. и инф., члан из реда локалне самоуправе 
 
      II   У Надзорни одбор  Јавног  предузећа ''Топлана Прибој'' именује се: 
 

         1. ЗОРАН РАТКОВИЋ, дипл.инж.машинства, из реда локалне самоуправе 
 

    III   Мандат именованом лицу почиње да тече од дана доношења решења и траје до истека мандата 
Надзорног одбора. 
 
    IV   Решење објавити   у Службеном листу општине  Прибој. 

  
О б р а з л о ж е њ е: 

 
      Одредбом члана 17.Закона о јавним предузећима и чланова 37 - 40. Одлукe о усклађивању пословања 

Јавног  предузећа ''Топлана Прибој'' са Законом о јавним предузећима, утврђена је процедура и услови за 
именовање председника и  чланова Надзорног одбора јавних предузећа. Прописано је да надзорни одбор 
јавног предузећа има три члана, од којих је један председник, као и да председника и чланове надзорног 
одбора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом 
јединице локалне самоуправе, односно Скупштина општине, на период од четири године, од којих је 
један члан надзорног одбора из реда запослених. 

  Чланом 21. Закона прописано је да мандат председнику и члановима надзорног одбора престаје 
истеком периода на који су именовани, оставком или разрешењем.  

  Марко Јањушевић поднео је оставку на место члана Надзорног одбора, јер је именован за 
вршиоца дужности директора Јавног предузећа ''Топлана Прибој'', а за новог члана Надзорног одбора, 
предлаже се Зоран Ратковић, дипл.инж.машинства. 

      Чланом 44. став 1. тачка 12. Статута општине Прибој, утврђена је надлежност Скупштине у 
погледу именовања надзорних одбора јавних предузећа чији је оснивач. 



Број  1/2022                                                                   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ                                

5 | С т р а н а  
 

            
Имајући у виду предње, одлучено је као у диспозитиву Решења. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01 Број: 02-33  од  11.02.2022. године 

                                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
         Борис Мрдовић, дипл.правник, с.р.  

____________________ 
  
 На основу члана 67. став 1.тачка 9. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", бр. 14/2022), 
Скупштина општине Прибој на седници одржаној 11.02.2022. године 
 

ОДЛУКУ  
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКУ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
 
 
        I УТВРЂУЈЕ СЕ да је одборнику Есаду Меховићу, са изборне „Академик Муамер Зукорлић – 
Странка правде и помирења (СПП)“, испред Странке правде и помирења, престао мандат одборника 
због подношења оставке. 
 
  II  Одлуку објавити у Службеном листу општине Прибој. 
 
      Образложење: 
 

Чланом 67. став 1. тачка 9. Закона о локалним изборима прописано је да одборнику престаје 
мандат пре истека времена на који је изабран, ако поднесе оставку.  

Одборник Есад Меховић, на седници Скупштине општине одржаној 11.02.2022. године поднео је 
усмену оставку на место одборника.  

Имајући у виду предње одлучено је као у диспозитиву одлуке. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове одлуке може се изјавити жалба надлежном Управном суду у року од 
48 часова од дана доношења одлуке Скупштине општине Прибој. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ  
01 Број: 013-3 од 11.02.2022.године 

                                               ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
         Борис Мрдовић, дипл.правник, с.р.  

____________________ 
  
 На основу члана 53. а у вези са чланом 52. Статута оштине Прибој (''Сл. Лист општине Прибој'' 
број: 1/19) Скупштина општине Прибој на седници одржаној 11.02.2022. године године донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ  ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ ПРИБОЈ  
 

  I  ЕСАД МЕХОВИЋ, разрешава се функције заменика председника Скупштине општине 
Прибој, даном доношења овог решења. 
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            II   Решење објавити у Службеном листу општине Прибој.  
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 
 Чланом 53. Статута општине Прибој прописано је да се заменик председника скупштине бира и 
разрешава на исти начин као и председник Скупштине. С обзиром на то да члан 52. Статута прописује 
да председник скупштине може бити разрешен између осталог, на лични захтев, иста одредба се 
примењује и на разрешење заменика председника скупштине. 

На седници Скупштине општине Прибој одржаној 11.02.2022. године, Есад Меховић поднео је 
усмену оставку на функцију заменика председника Скупштине општине Прибој. 

Имајући у виду предње, одлучено је као у диспозитиву овог решења. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01 Број: 013-4 од 11.02.2022. године 

 
                                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
         Борис Мрдовић, дипл.правник, с.р.  
  

 
                  

 

II АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

На основу члана 69. став 2. Закона о буџетскок систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), члана 6. и 14. Одлуке о буџету 
општине Прибој за 2022. годину (Службени лист општине Прибој бр. 8/2021) Општинско веће  општине 
Прибој, на седници одржаној дана 10.01.2022. године, телефонским путем,  доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава тeкуће буџетске резерве 
 

I Из средстава текуће буџетске резерве општине Прибој, утврђених Одлуком о буџету општине 
Прибој („Службени лист општине Прибој“, бр. 8/2021), Раздео 5 – Општинска управа, програмска 
активност 0602-0009 – текућа резерва, позиција 68/0, ек. класификација 499000, одобравају се средства у 
укупном износу од 1.500.000,00 динара, и то:  

1. У корист позиције 262/0, Раздео 5 – Општинска управа, ПА 0602-0002 - Функционисање месних 
заједница, глава 5.07.11 – МЗ Саставци, економска класификација 423000 – Услуге по уговору у износу 
од 700.000,00 динара. 

2. У корист позиције 262/0, Раздео 5 – Општинска управа, ПА 0602-0002 - Функционисање месних 
заједница, глава 5.07.01 – МЗ Бучје, економска класификација 423000 – Услуге по уговору у износу од 
200.000,00 динара. 

3. У корист позиције 262/0, Раздео 5 – Општинска управа, ПА 0602-0002 - Функционисање месних 
заједница, глава 5.07.12 – МЗ Сјеверин, економска класификација 423000 – Услуге по уговору у износу 
од 600.000,00 динара. 
 

II  Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, финансије и буџет. 
 

III  Ово решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 
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Образложење 
Чланом 69. став 2. Закона о буџетскок систему систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), предвиђено је да се средства текуће 
буџетске резерве користе за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које 
се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Чланом 14. Одлуке о буџету општине 
Прибој за 2022. годину („Службени лист општине Прибој“, бр. 8/2021) предвиђено је да Решење о 
употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве, на предлог Општинскe управe, Одељење за 
друштвене делатности, финансије и буџет доноси Општинско веће.  

Како средсва за апропријације нису била довољна распоређена су средства како је наведено у 
диспозитиву овога решења.             

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

02 број: 400-6  од 10.01.2022. годинe 
 
                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                   Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

___________________ 
  
 На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. Гласник РС", бр. 
41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 
24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 - др. закон), на предлог Савет за 
безбеденост саобраћаја на путевима, Општинско веће општине Прибој,на седници одржаној дана 
01.02.2022. године, доноси 
 

ПРОГРАМ 
за рад Савет за безбеденост саобраћаја на путевима за 2022. годину 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Програмом за рад Савет за безбеденост саобраћаја на путевимаза 2022. годину (у даљем тексту: 
Програм) утврђују се циљеви, мере и активности у оквиру кључних области рада, рокови, финансијска 
средства и одговорни субјекти за спровођење истих, предвиђени законским и подзаконским прописима о 
безбедности саобраћаја на путевима у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима. 

 
Члан 2. 

У складу са чланом 17, 18 и 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, средства за 
реализацију Програма предвиђена су Одлуком о буџету општине Прибој за 2022. годинуу висини од 
4.500.000,00 динара од наплаћених новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене 
прописима о безбедности саобраћаја на путевима и биће усмерена за спровођење мера и активности у 
оквиру кључних области рада које представљају саставни део овог Програма. 

 
Члан 3. 

Коришћење наведених средстава из члана 2. овог Програма биће засновано на принципу 
финансирања програмских задатака из реалних извора и у динамици која обезбеђује реализацију расхода 
по утврђеним приоритетима Савет за безбеденост саобраћаја на путевимадо нивоа реализованих 
прихода. 

Члан 4. 
Уколико се приходи не остваре у планираном износу, планиране активности реализују се према 

степену приоритета које одреди Савет за безбеденост саобраћаја на путевима. 
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Члан 5. 
У складу са чланом 9. ставом 2. тачком 15. Закона о безбедности саобраћаја на путевима и 

чланом 30. Правилника о раду савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. 
Гласник РС", бр. 8/2020) координатор доставља Агенцији на сагласност путем ИСА апликације. 

 



II РЕАЛИЗАЦИЈА МЕРА И РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА 
 

Члан 6. 
Средства за реализацију дефинисана у члану 2. Програма, сходно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима и Правилника о раду савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима, користиће 

се за мере и активности описане у табели. 
Oбласт рада: Унапређење саобраћајне инфраструктуре 
Редни 
број Мера Активност Рокови Финансијска 

средства 
Извори 

финансирања (*) 
Одговорни 

субјекти 
  Постављање заштитних одбојних 

ограда 
Постављање заштитних одбојних ограда 09/2022 1.000.000,00 НК Председник 

општине 
  Постављање техничких средстава за 

успоравање саобраћаја (лежећих 
полицајаца, вибро-акустичних трака, 
ретрорефлектујућих маркера). 

Постављање техничких средстава за 
успоравање саобраћаја 

06/2022 500.000,00 НК Председник 
општине 

  Постављање саобраћаних огледала на 
раскрсницама где је прегледност 
смањена 

Постављање саобраћаних огледала на 
раскрсницама где је прегледност смањена 

10/2022 250.000,00 НК Председник 
општине 

  Израда пројектно-техничке 
документација за промену режима 
саобраћаја на локацијама 

Израда пројектно-техничке 
документација за промену режима 
саобраћаја на локацијама 

12/2022 200.000,00 НК Председник 
општине 

  Осветљење пешачког прелаза ради 
повећане безбедности пешака у 
Немањиној улици 

Осветљење пешачког прелаза ради 
повећане безбедности пешака у 
Немањиној улици 

09/2022 50.000,00 НК Председник 
општине 

  Постављање саобраћајног знака са 
уграђеним доплер радаром 

Постављање саобраћајног знака са 
уграђеним доплер радаром 

12/2022 250.000,00 НК Председник 
општине 

 2.250.000,00  
*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, поклони или прилози 
покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 
 
Област рада: Рад савета 

Р. бр. Мера Активност Рокови Финансијска 
средства 

Извори 
финансирања (*) 

Одговорни 
субјекти 

  Дневнице за рад Савета за одржане 
седнице 

Дневнице за рад Савета за одржане 
седнице 

12/2022 175.000,00 НК Председник 
општине 

  Стручно усавршавање чланова савета у 
области безбедности саобраћаја 

Стручно усавршавање чланова савета у 
области безбедности саобраћаја 

12/2022 75.000,00 НК Председник 
општине 

 250.000,00  
*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, поклони или прилози 
покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 
Област рада: Унапређење саобраћајног образовања и васпитања 

Р. бр. Мера Активност Рокови Финансијска 
средства 

Извори 
финансирања (*) 

Одговорни 
субјекти 

  Израда и набавка публикација за децу 
предшколског и децу нижих разреда 
основних школе (брошура, бојанки, 
меморијских картица и осталих 
наставних учила.) 

Израда и набавка публикација за децу 
предшколског и децу нижих разреда 
основних школе 

09/2022 50.000,00 НК Председник 
општине 

  Едукација деце и превоз до саобраћајног 
полигона 

Едукација деце и превоз до саобраћајног 
полигона 

09/2022 50.000,00 НК Председник 
општине 

  Реализацији пројекта "Пажљивкова 
смотра" што подразумева новчане 
награде и одликовања за најуспешније 

Реализацији пројекта "Пажљивкова 
смотра" 

12/2022 150.000,00 НК Председник 
општине 
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ђаке и њихове наставнике, превоз деце, 
дневнице за ангажована стручна лица, 
штампање тестова и осталог 
промотивног материјала као и кетеринг 
услуге 

  Реализација додатне обуке и тренинга за 
возаче са пробном возачком дозволом 

Реализација додатне обуке и тренинга за 
возаче са пробном возачком дозволом 

12/2022 150.000,00 НК Председник 
општине 

  Подршка оснивању и оснаживању 
саобраћајних секција у заинтересованим 
школама (едукације и набавка опреме) 

Подршка оснивању и оснаживању 
саобраћајних секција у заинтересованим 
школама (едукације и набавка опреме) 

12/2022 50.000,00 НК Председник 
општине 

 450.000,00  
*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, поклони или прилози 
покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 
 
Област рада: Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја 

Р. бр. Мера Активност Рокови Финансијска 
средства 

Извори 
финансирања (*) 

Одговорни 
субјекти 

  Набавка ауто - седишта за децу и подела 
уз едукацију о правилном коришћењу 

Набавка ауто - седишта за децу и подела 
уз едукацију о правилном коришћењу 

12/2022 600.000,00 НК Председник 
општине 

  Штампање и подела промотивног 
материјала и публикација на 
билбордима, као и путем медија (радио и 
телевизија) за спровођење националне 
кампање у циљу спречавања вожње под 
утицајем алкохола, кампање у циљу 
спречавања брзе вожње и кампање у 
циљу повећања степена употребе 
сигурносног појаса и кампање у циљу 
повећања коришћења ауто седишта за 
децу   

Штампање и подела промотивног 
материјала и публикација на билбордима, 
као и путем медија 

12/2022 40.000,00 НК Председник 
општине 

  Одржавање промоције ''Пажљивкова 
правила у саобраћају'' уз помоћ Агенције 
за безбедност саобраћаја уз набавку и 
поделу флуоросцентних или ретро-
рефлектујућих поклона за ђаке прваке 

Одржавање промоције ''Пажљивкова 
правила у саобраћају'' уз помоћ Агенције 
за безбедност саобраћаја уз набавку и 
поделу флуоросцентних или ретро-
рефлектујућих поклона за ђаке прваке 

12/2022 130.000,00 НК Председник 
општине 

  Промоција предавања ''Још увек возим'' 
реализоваће лица са инвалидитетом коју 
су стекли у саобраћајним незгодама 

Промоција предавања ''Још увек возим'' 
реализоваће лица са инвалидитетом коју 
су стекли у саобраћајним незгодама 

12/2022 80.000,00 НК Председник 
општине 

  Промоција безбедног учешћа у 
саобраћају за пензионере у сарањи са 
уружењем пензионера уз поделу 
кишобрана и цегера са флуоресцентним 
материјалима 

Промоција безбедног учешћа у саобраћају 
за пензионере у сарањи са уружењем 
пензионера уз поделу кишобрана и цегера 
са флуоресцентним материјалима 

12/2022 50.000,00 НК Председник 
општине 

 900.000,00  
*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, поклони или прилози 
покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 
Област рада: Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја 

Р. бр. Мера Активност Рокови Финансијска 
средства 

Извори 
финансирања (*) 

Одговорни 
субјекти 

  Анализа стања безбедности саобраћаја 
на појединим местима са предлогом 
мера – средства су планирана као 

Анализа стања безбедности саобраћаја на 
појединим местима са предлогом мера 

12/2022 150.000,00 НК Председник 
општине 
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надокнада стручној комисији 
 150.000,00  
*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, поклони или прилози 
покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 
 
Област рада: Опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја 

Р. бр. Мера Активност Рокови Финансијска 
средства 

Извори 
финансирања (*) 

Одговорни 
субјекти 

  Моторна тестера за сечење метала и 
неметала за потребе опремања 
Ватрогасне јединице у Прибоју 

Набавка моторне тестере за сечење 
метала и неметала 

03/2022 200.000,00 НК Председник 
општине 

  Тест траке за утврђивање присуства 
психоактивних супстанци– 50 ком 

Тест траке за утврђивање присуства 
психоактивних супстанци– 50 ком 

06/2022 70.000,00 НК Председник 
општине 

  Дигитални фотоапарат Дигитални фотоапарат 06/2022 130.000,00 НК Председник 
општине 

  Ручне батеријске лампе – 5 ком Ручне батеријске лампе – 5 ком 06/2022 100.000,00 НК Председник 
општине 

 500.000,00  
*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, поклони или прилози 
покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 
 

Област рада Финансијска 
средства 

Проценат по 
областима 

Унапређење саобраћајне инфраструктуре 2.250.000,00 50,00 % 
Рад савета 250.000,00 5,56 % 
Унапређење саобраћајног образовања и васпитања 450.000,00 10,00 % 
Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја 900.000,00 20,00 % 
Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја 150.000,00 3,33 % 
Опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја 500.000,00 11,11 % 
 

УКУПНО: 4.500.000,00 100,00 % 
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02 број:344-13 од  01.02.2022. године 

 
 

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                   Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

___________________ 
 
 
 
На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа (''Сл. лист општине Прибој'', бр 

16/2008) и на основу члана 17. Одлуке о јавним признањима и наградама општине Прибој (''Сл. лист 
општине Прибој'', бр 2/2009), Општинско веће општине Прибој , на седници одржаној 01.02.2022.године, 
донело је следећи 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
 За резултате које су остварили у току студирања, за посвећеност науци и допринос који су кроз 
науку дали промоцији општине Прибој, новчано се награђују: 
              1. Павле Љубојевић, студент општине Прибој који је, као студент који се финансира из буџета 
РС, уписао докторске академске студије на Технолошко- металуршком факултету у Београду. Основне и 
мастер академске студије Павле Љубојевић је завршио на Машинском факултету  у Београду, без иједне 
изгубљене године, као студент чије су све године финансиране из буџета РС. Павле Љубојевић је 
завршио основне и мастер академске студије остваривши укупно 300ЕСПБ бодова и просечну оцену 
9,19 (9,14 и 9,23) 
              2. Вук Лаковић, студент мастер академских студија на Правном факултету у Београду, 
добитник Похвалнице за најбоље студенте Правног факултета у Београду. Вук Лаковић је завршио 
основне академске студије остваривши укупно 240 ЕСПБ бодова и просечну оцену 9,00. 
            3. Максим Шарчевић, студент општине Прибој, студент докторских академских студија на 
Медицинском факултету у Београду. Интегрисане академске студије Максим Шарчевић је завршио на 
Медицинском факултету у Београду, без иједне изгубљене године, као студент чије су све године 
интегрисаних студија финансиране из буџета РС, остваривши укупно 360 ЕСПБ бодова и просечну 
оцену 9,60. 
          Номинални износ новчане награде је 120.000,00 динара и исти ће бити исплаћен једнократно у 
целости. 
         Закључак објавити у ''Службеном листу општине Прибој''. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
02 број:67-5 од  01.02.2022. године 

 
                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                   Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

___________________ 
На основу члана 12. Одлуке о награђивању талентованих студената поводом Дана општине и 

утврђене Коначне ранг листе бр. 67-4 од 01.02.2022. године, Општинско веће општине Прибој, на 
седници одржаној 01.02.2022. године, донело је следећу  
 

ОДЛУКУ 
о награђивању талентованих студената поводом Дана општине 

 
Члан 1. 

Новчана награда у износу од по 120.000,00 динара додељује се следећим студентима: 
1. Никола Долаш, Медицински факултет, Београд 
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2. Вељко Грабовчић, Медицински факултет, Београд 
3. Марко Поповић, Природно-математички факултет, Нови Сад 
4. Марина Лисица, Факултет техничких наука, Нови Сад 
5. Милош Соковић, Медицински факултет, Београд 
6. Василије Голе, Правни факултет, Београд 
7. Марија Милинковић, Филозофски факултет, Београд 
8. Филип Ћиковић, Факултет техничких наука, Нови Сад 
9. Азра Меховић, Факултет техничких наука, Чачак 
10. Лука Драгутиновић, Медицински факултет, Београд 
11. Кристина Спајић, Медицински факултет, Нови Сад 
12. Биљана Марковић,Факултет техничких наука, Чачак 
13. Тања Бекоња, Медицински факултет, Београд 
14. Данило Мићановић, Медицински факултет, Београд 
15. Милица Папић, Факултет организационих наука, Београд 
16. Давид Пилица, Медицински факултет, Београд 
17. Јелена Стојић, Фармацеутски факултет, Београд 
18. Никола Котлаја, Рударско-геолошки факултет , Београд 
19. Анђела Пријовић, Економски факултет, Крагујевац 
20. Милош Милићевић, Математички факултет, Београд 
21. Вукашин Перуничић,Факултет техничких наука, Нови Сад 

 
Члан 2. 

 Номинални износ новчане награде је  120.000,00 динара и исти ће бити  исплаћен једнократно у 
целости. 
 

Члан 3. 
      Одлуку објавити у“ Службеном листу општине Прибој“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
02 број:  67-8   од 01.02.2022. године 

 
                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                   Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

___________________ 
На основу члана 17. Одлуке о јавним признањима и наградама општине Прибој (''Сл. Лист 

општине Прибој'', бр. 2/2009) и Закључка већа бр. 67-5 од 01.02.2022. године, Општинско веће општине 
Прибој, на седници одржаној 01.02.2022. године, донело је следећу  
 

ОДЛУКУ 
 о награђивању студената, за резултате које су остварили у току студирања, за посвећеност 

 науци и допринос који су кроз науку дали промоцији општине Прибој 
 

Члан 1. 
Новчана награда у износу од по 120.000,00 динара додељује се следећим студентима: 
 
1. Павле Љубојевић, Технолошко-металуршки факултет, Београд 
2. Вук Лаковић, Правни факултет, Београд 
3. Максим Шарчевић, Медицински факултет, Београд 

 
Члан 2. 

 Номинални износ новчане награде је  120.000,00 динара и исти ће бити  исплаћен једнократно у 
целости. 
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Члан 3. 
      Одлуку објавити у“ Службеном листу општине Прибој“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
02 број:  67-9  од 01.02.2022. године 

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                   Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

___________________ 
На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Сл.гласник РС'', 

бр.41/09, 53/10,101/11,87/18 и 13/19), члана 2.Правилника о раду Савета за координацију послова 
безбедности саобраћаја на путевима("Службени гласник РС", бр. 8/2020) и члана 65. Статута општине 
Прибој, (''Сл.лист општине Прибој'' бр. 1/19), Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 
01.02.2022. године, донело је  

ОДЛУКУ 
 измени Одлуке о образовању Савета за координацију послова  

безбедности  саобраћаја на путевима 
 

     Члан 1. 
 У  члану 2. Одлуке  о образовању Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на 

путевима (''Сл.лист општине Прибој'' бр. 2/2021) врши се измена, уместо Марка Јањушевића, за члана 
Савета именује се Слободан Јанковић, дипл.инг.саобраћаја. 

 
     Члан 2. 

  Одлуку   објавити  у ''Службеном листу општине Прибој''. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
02  број:344-14 od 01.02.2022.године 

 
                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                   Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

 
С А Д Р Ж А Ј 

                                                                             НАЗИВ АКТА ____                                             Страна     
                  
               I   АКТА  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
• Одлука о разрешењу и именовању Општинске изборне комисије општине Прибој........................................ 1 
• Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора ЈП “Топлана” Прибој........................................ 4 
• Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине општине Прибој .............................................................. 5 
• Решење о разрешењу заменика председника Скупштине општине Прибој ...................................................... 5 
 
  II АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
• Решење текуће буџетске резерва ................................................................................................................................. 6 
• Програм за рад Савета за безбедност саобраћаја на путевима за 2022. годину..................................................               7 
• Заључак ............................................................................................................................................................................ 11 
• Одлука о награђивању талентованих студената поводом ДАна општине.........................................................  11 
• Одлука о награђивању студената, за резултате које су остварили у току студирања, 
за посвећеност науци и допринос који су кроз науку дали промоцији општине Прибој...............................  12 
• Одлука о измени Одлуке о образовању Савета за координацију послова 
безбедности саобраћаја на путевима..........................................................................................................................  13 

 
СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ 

 


	ПРОГРАМ
	за рад Савет за безбеденост саобраћаја на путевима за 2022. годину


