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Godina: XVIII
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Prijepolje,
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Besplatan primerak
Glasnik izlazi na srpskom i

bosanskom jeziku

Општинско веће општине Пријепоље на 151.
седници, одржаној дана 26.05.2020. године, 
је на основу члана 46. Закона о локалној 
самоуправи(‘’Службени гласник РС, број 129/2007, 
83/2014 и 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 
62.Статута општине Пријепоље (‘’Службени 
гласник општине Пријепоље, број 3/2019) и 
члана 52.Пословника Општинског већа општине 
Пријепоље (‘’Службени гласник општине 
Пријепоље, број 6/12, 1/15, 14/16 и 6/17), донело

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ

УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ 
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА

ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ 
ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

  
 Овим програмом утврђује се коришћење 
средстава за финансирање унапређења безбедности 
саобраћаја на путевима на територији општине 
Пријепоље.
 За реализацију овог програма планирана су 
средства Одлуком о буџету општине Пријепоље за 
2020. годину, у износу од 20.500.000,00 динара, а 
обезбедиће се сразмерно оствареним приходима. 
  Планирана средства су приходи од новчаних 
казни за прекршаје предвиђена прописима о 
безбедности саобраћаја на путевима, а користе се у 
складу са члановима 18. и 19. Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима (‘’Службени гласник РС’’, 
број 41/2009 и 53/2010,101/2011,32/2013 – одлука 
УС,55/2014, 96/2015 – др. Закон, 9/2016 – одлука 
УС, 87/2018 и 23/2019).

 Расподела средстава планираних овим програ-
мом  вршиће се на следећи начин:

 I  Средства за поправљање 
саобраћајне инфраструктуре, односно за 
финансирање унапређења безбедности 

саобраћаја:10.250.000,00

1. Санација дела општинског пута првог реда 
Коловрат – Сељашница (изградња тротоара) .........
................................................................  6.350.000,00                                     

2.  Набавка и уградња заштитне ограде у  ул. 7.јули 
.................................................................... 600.000,00

3.  Санирање ударних рупа на општинским путевима 
и  улицама  ............................................  3.300.000,00

Носилац  активности: Општинска управа – оделење 
за инвестиције

Opštinsko veće opštine Prijepolje na 151.sednici, 
održanoj dana 26.05.2020. godine, je na osnovu 
člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi(‘’Službeni 
glasnik RS, broj 129/2007, 83/2014 i 101/2016-dr.
zakon i 47/2018), člana 62.Statuta opštine Prijepolje 
(‘’Službeni glasnik opštine Prijepolje, broj 3/2019) i 
člana 52.Poslovnika Opštinskog veća opštine Prije-
polje (‘’Službeni glasnik opštine Prijepolje, broj 6/12, 
1/15, 14/16 i 6/17), donelo

PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA 
ZA FINANSIRANJE

UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI 
SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA

TERITORIJI  OPŠTINE PRIJEPOLJE ZA 
2020. GODINU

  
 Ovim programom utvrđuje se korišćenje sredstava 
za fi nansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na 
putevima na teritoriji opštine Prijepolje.
 Za realizaciju ovog programa planirana su sredst-
va Odlukom o budžetu opštine Prijepolje za 2020. god-
inu, u iznosu od 20.500.000,00 dinara, a obezbediće se 
srazmerno ostvarenim prihodima. 
  Planirana sredstva su prihodi od novčanih ka-
zni za prekršaje predviđena propisima o bezbednos-
ti saobraćaja na putevima, a koriste se u skladu sa 
članovima 18. i 19. Zakona o bezbednosti saobraćaja 
na putevima (‘’Službeni glasnik RS’’, broj 41/2009 
i 53/2010,101/2011,32/2013 – odluka US,55/2014, 
96/2015 – dr. Zakon, 9/2016 – odluka US, 87/2018 i 
23/2019).

 Raspodela sredstava planiranih ovim progra-mom  
vršiće se na sledeći način:

 I  Sredstva za popravljanje 
saobraćajne infrastrukture, odnosno za 
fi nansiranje unapređenja bezbednosti 

saobraćaja:10.250.000,00

1. Sanacija dela opštinskog puta prvog reda Kolovrat 
– Seljašnica (izgradnja trotoara) ...................................
................................................................  6.350.000,00                                     

2.  Nabavka i ugradnja zaštitne ograde u  ul. 7.juli ....
................................................................... 600.000,00

3.  Saniranje udarnih rupa na opštinskim putevima i  
ulicama  .................................................  3.300.000,00

Nosilac  aktivnosti: Opštinska uprava – odelenje za in-
vesticije
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II Унапређење саобраћајног васпитања и 
образовања

1.Набавка публикација и опреме за децу у 
предшколским установама и основним шко-
лама............................................................ 200.000,00

2.Организовање такмичења из безбедности саобра
ћаја……...................................................... 200.000.00

3.Организовање предавања и семинара из области 
безбедности саобраћа
ја ................................................................. 200.000.00

Носилац  активности: Општинска управа у сарадњи 
са МУП – ППУ Пријепоље

             III Превентивно – промотивне 
активности из области безбедност

саобраћаја 

1. Организовање промоција, едукација и кампања 
из области безбедности саобраћаја. …... 800.000,00

2. Увођење система видео надзора на раскрсницама у 
близини основних школа и предшколских установа 
(израда пројектне документације и набавка опре-
ме).........................................................    2.500.000,00

3. Набавка и уградња дигиталних мерача брзине у 
близини основних школа и предшколских устано
ва................................................................. 400.000,00

4. Набавка аутоседишта за новорођену децу у 2019.
години...................................................... 2.020.000,00

Носилац активности: активност под тачком 1. 
Општинска управа у сарадњи са МУП – ППУ 
Пријепоље, активности под тачкама 2. и 3. 
Општинска управа – оделење за инвестиције. 

            IV Научно – истражиачки рад у 
области безбедности саобраћаја

             1.Израда стратегије безбедности саобраћаја на 
територији општине Пријепоље за период 2021 -  2026. 
годинe.......................................................1.300.000.00

2.Израда пројекта техничког регулисања саобраћаја 
за Пријепоље и Бродарево......................1.700.000.00

Носилац  активности: Општинска управа – оделење 
за инвестиције

  V Техничко опремање јединица 
саобраћајне полиције

1. Набавка возила   .................................1.200.000.00

II Unapređenje saobraćajnog vaspitanja i 
obrazovanja

1.Nabavka publikacija i opreme za decu u predškolskim 
ustanovama i osnovnim školama………………………. 
..................................................................... 200.000,00

2.Organizovanje takmičenja iz bezbednosti saobraća
ja……...................................................... 200.000.00

3.Organizovanje predavanja i seminara iz oblasti be-
zbednosti saobraća
ja ................................................................. 200.000.00

Nosilac  aktivnosti: Opštinska uprava u saradnji sa 
MUP – PPU Prijepolje

III Preventivno – promotivne aktivnosti iz 
oblasti bezbednost

saobraćaja 

1. Organizovanje promocija, edukacija i kampanja iz 
oblasti bezbednosti saobraćaja. ….............. 800.000,00

2. Uvođenje sistema video nadzora na raskrsnica-
ma u blizini osnovnih škola i predškolskih ustanova 
(izrada projektne dokumentacije i nabavka opre-
me).........................................................    2.500.000,00

3. Nabavka i ugradnja digitalnih merača brzine 
u blizini osnovnih škola i predškolskih ustano-
va................................................................. 400.000,00

4. Nabavka autosedišta za novorođenu decu u 2019.
godini...................................................... 2.020.000,00

Nosilac aktivnosti: aktivnost pod tačkom 1. Opštinska 
uprava u saradnji sa MUP – PPU Prijepolje, aktivnosti 
pod tačkama 2. i 3. Opštinska uprava – odelenje za in-
vesticije. 

IV Naučno – istražiački rad u oblasti 
bezbednosti saobraćaja

             1.Izrada strategije bezbednosti saobraćaja na 
teritoriji opštine Prijepolje za period 2021 -  2026. go-
dine...........................................................1.300.000.00

2.Izrada projekta tehničkog regulisanja saobraćaja za 
Prijepolje i Brodarevo...............................1.700.000.00

Nosilac  aktivnosti: Opštinska uprava – odelenje za in-
vesticije

  V Tehničko opremanje jedinica saobraćajne 
policije

1. Nabavka vozila   .................................1.200.000.00
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2. Набавка тест трака за тестирање возача на 
присуство психоактивних супстанци у организму ..
..................................................................  180.000,00

Носилац  активности: Општина Пријепоље
  

VI  Рад Савета за безбедност 
саобраћаја

Накнаде за рад чланова, дневнице за службена 
путовања, присуство на семинарима и др.) ...........
.................................................................... 150.000,00
             
Носилац  активности: Општинска управа

У к у п н о:  I + II + III + IV+ V+ VI ......................
..................................................20.500.000,00 динара 
      
Стручне и административно техничке послове за 
реализацију овог програма и пројеката као и надзор 
над  извршавањем уговорених обавеза спроводи 
Општинска управа Пријепоље. 

Овај програм ступа на снагу даном објављивања у  
Службеном гласнику општине Пријепоље.

Република Србија
Општина Пријепоље 
Општинско веће
Број:  348-34/2020
Дана: 26.05.2020. године
П р и ј е п о љ е
       

Општинско веће

 Председник
Драгољуб Зиндовић

2. Nabavka test traka za testiranje vozača na prisustvo 
psihoaktivnih supstanci u organizmu ...........................
...................................................................  180.000,00

Nosilac  aktivnosti: Opština Prijepolje
  

VI  Rad Saveta za bezbednost 
saobraćaja

Naknade za rad članova, dnevnice za službena puto-
vanja, prisustvo na seminarima i dr.) .............................
.................................................. 150.000,00
             
Nosilac  aktivnosti: Opštinska uprava

U k u p n o:  I + II + III + IV+ V+ VI ....................
....................................................20.500.000,00 dinara 
      
Stručne i administrativno tehničke poslove za re-
alizaciju ovog programa i projekata kao i nadzor nad  
izvršavanjem ugovorenih obaveza sprovodi Opštinska 
uprava Prijepolje. 

Ovaj program stupa na snagu danom objavljivanja u  
Službenom glasniku opštine Prijepolje.

Republika Srbija
Opština Prijepolje 
Opštinsko veće
Broj:  348-34/2020
Dana: 26.05.2020. godine
P r i j e p o lj e
       

Opštinsko veće

 Predsednik
Dragoljub Zindović
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Izdava~: Op{tinska uprava op{tine Prijepoqe
SLU@BENI GLASNIK op{tine Prijepoqe, Trg bratstva jedinstva br. 1.

Odgovorni urednik: Azemina Kozica: Urednik: Qiqana Drobwak;
Tehni~ki urednik: Esad Mu{ki},

@iro ra~un: 840-6640-93

[tampa: GRAFOKARTON - Prijepoqe

SADR@AJ / SADR@AJ

1. ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ 
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ  
ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2020. ГОДИНУ  .....1

1. PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA FI-
NANSIRANJE UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI 
SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA TERITORIJI  
OPŠTINE PRIJEPOLJE ZA 2020. GODINU  ............1


