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Година  XXV     Бр. 3                             22. јануар 2016. године                        Бесплатан примерак 

 

На основу члана 66. став 1. Пословника Општинског већа општине Алексинац („Службени лист општине 

Алексинац“, број 1/2009) и члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник 

Републике Србије“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013- одлука УС, 55/14 и 96/15 ), на предлог Савета за безбедност 

саобраћаја на путевима општине Алексинац, Општинско веће општине Алексинац, на седници од 22.01.2016. године, 

донело је  

 

П Р О Г Р А М 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

I 

Овим Програмом утврђују се планирани приходи од новчаних казни из безбедности јавног саобраћаја за активности 

које се у 2016. години планирају из области јавног саобраћаја на територији на територији општине Алексинац у складу 

са Законом о безбедности саобраћаја на путевима (,,Службени гласник РС, број 41/09) и другим посебним законима из 

области саобраћаја. 

                                                                           II 

За реализацију Програма планирају се финансијски приходи који ће се користити преко рачуна буџета општине 

Алексинац и то: 

- пренета средства из претходних година............................................................................1.700.000,00 дин. 

- планирана средства у 2016. години....................................................................................1.800.000,00 дин. 

                 ___________________________________________________________________ 

  Укупно:                                                                                                                                    3.500.000,00 дин. 

 

             Финансијски приходи биће утрошени за следеће расходе, и то: 

 

 1.  ИЗРАДА ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА И ТЕХНИЧКЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ 

САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА КОЈИ СУ ОБАВЕЗА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

1.1       Израда студије: Идентификација црних тачака на путевима и улицама Општине Алексинац 

................................................................................................ ................................................................... 200.000,00 дин.  

 

1.2       Израда пројекта за изградњу пешачке стазе на делу државног пута II A реда број 217, између насеља 

Алексинац и Житковац ..........................................................................................................................200.000,00 дин. 

 

1.3       Израда пројекта за изградњу пешачке стазе на делу државног пута II A реда број 217, између насеља 

Алексинац и Краљево ...............................................................................................................................50.000,00 дин. 

1.4       Израда пројекта за изградњу пешачке стазе на делу државног пута II A реда број 158, кроз насељено место 

Алексинац (улица Нишка) .......................................................................................................................50.000,00 дин. 

 

2.   ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА И 

УНАПРЕЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА УКЉУЧУЈУЋИ И НАБАВКУ ОПРЕМЕ 

 

       2.1     Израда техничке документације за видео надзор на раскрсницама у општини Алексинац,  

набавка и уградња камера за видео надзор..................................................................................1.600.000,00 дин. 

 

 

 

     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

              ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 
       www.aleksinac.org 



 
Број  3                   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ           __________   22.јануар 2016. године                 _     страна   4 
 

 3.   ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ И ЈАЧАЊЕ СВЕСТИ О УНАПРЕЂЕЊУ ОПШТЕ БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА 

 

3.1 Унапређење опште безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Алексинац и 

васпитање учесника у саобраћају, као и развијање саобраћајно-превентивног рада у предшколским установама, школама 

и другим специјализованим организацијама........................................................................................................100.000,00 дин. 

 

3.2 Организовање саобраћајно васпитних манифестација из области саобраћајне превентиве, као и стручних 

скупова ради сагледавања и разматрања одређених проблема безбедности саобраћаја на путевима на територији 

општине Алексинац..............................................................................................................................................100.000,00 дин. 

 

3.3     Трошкови израде  саобраћајно-превентивних публикација, пропагандног материјала, филмова и 

сл............................................................................................ ....................................................................250.000,00 дин. 

 

3.4     Учешће на семинарима, обукама и саветовањима на тему безбедности саобраћаја......................150.000,00 дин. 

 

3.5     Трошкови материјала: 

- Обележавајући прслуци_____________________________________________________ 220.000,00 дин. 

- Бицикле____________________________________________________________________ 80.000,00 дин. 

- Ротациона светла за тракторе_________________________________________________ 100.000,00 дин. 

- Полигон за обуку деце у саобраћају____________________________________________400.000,00 дин.  

                                                                                                            __________________________          

                                                                        Укупно: 800.000,00 дин. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

     УКУПНО:                                                                                                                                  3.500.000,00 дин. 

 

III 

     Финансирање наведених активности, вршиће се у зависности од прилива средстава  прикупљених од новчаних 

казни из безбедности јавног саобраћаја. 

 

IV 

     Уколико се приходи не остваре у планираном износу, Савет за безбедност саобраћаја на путевима на 

територији општине Алексинац, ће утврдити приоритетне активности. 

 

V 

Овај програм објавити у ,,Службеном листу општине Алексинац''. 

  

II/01 Број:  344-22 

У Алексинцу, 22.01.2016. године  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                          ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

                                                                                                        Чедомир Ракић, с.р. 

                  
САДРЖАЈ 

    Рег.бр.                                                                                                                                                                               Страна 
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Издавач Општина Алексинац – Служба за скупштинске послове, Алексинац, Књаза Милоша бр.169, тел.: 018/804-711, факс: 

018/804-107, излази: по потреби, уређује: секретар Скупштине, штампа: Скупштина општине Алексинац. 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 


