
  

Година: 34. Алибунар, 11. децембар 2015. године Бесплатан примерак Број 43 

 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 
314. 

          На основу чланова 8. и 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Сл. гласник 
РС''  бр. 41/2009, 53/2010 и 101/2011) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Сл. лист општине 
Алибунар'' бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског савета за 
безбедност саобраћаја на путевима, Општинско веће општине Алибунар на 88. седници 
одржаној дана 11. децембра 2015. године, доноси 
 

П Р О Г Р А М 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА У 2016. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

I 
          Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја 
на путевима на подручју општине Алибунар за 2016. годину (у даљем тексту: Програм) се 
утврђује начин коришћења остварених а неутрошених средстава од наплаћених казни за 
саобраћајне прекршаје на територији општине Алибунар у из претходних година и процењеног 
износа планираних средстава од казни за саобраћајне прекршаје на територији општине 
Алибунар у 2016. години, за активности које се током 2015. године планирају у циљу 
унапређења безбедности саобраћаја на путевима. 
 

II 
           За финансирање активности унапређења безбедности саобраћаја на путевима на 
подручју општине Алибунар у 2016. години укупно се одређује износ од 4.400.000,00 динара. 
           Остварена и неутрошена средства из претходних година, а која ће се користити по овом 
Програму износе 900.000,00 динара. 
           Планирана средства у 2016. години износе 3.500.000,00 динара.  
 

III 
          Средства за реализацију Програма се расподељују на следећи начин: 
 

Редни 
број 

Врста активности Износ 

Унапређење саобраћајне инфраструктуре 

1. Радови на одржавању саобраћајница у надлежности општине Алибунар 
(одржавање трупа пута; одржавање саобраћајне инфраструктуре; редовно 
одржавање асфалтних коловоза), као и на осталим саобраћајницама за 
потребе општине Алибунар – зоне школа) 

640.000,00 

2. Израда пројекта техничког регулисања саобраћаја за деонице државних 
путева кроз насељена места Владимировац, Банатски Карловац и Николинци 600.000,00 

3. Израда пројеката саобраћајне сигнализације на државним путевима кроз 360.000,00 

СЛУЖБЕНИ 
ЛИСТ 
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
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насељена места у зонама школа 

4. Извођење радова на израи и постављању саобраћајне сигнализације на 
државним путевима кроз насељена места у зонама школа 

600.000,00 

 Укупно 2.200.000,00 

Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја 

5. Спровођење кампања у циљу безбедног учествовања у саобраћају – израда 
штампаног материјала, закуп огласног простора 

200.000,00 

 Укупно 200.000,00 

Унапређење саобраћајног васпитања и образовања на територији општине Алибунар 

6. Стручно усавршавање васпитача, учитеља и наставника у циљу унапређења 
рада са децом (семинари, радионице и сл.) 

200.000,00 

7. Израда и набавка публикација за децу у предшколским установама и 
основним школама 

150.000,00 

8. Набавка потребних основних средстава и опреме за потребе увежбавања 
радњи и понашања у саобраћају 

180.000,00 

9. Подршка такмичењу школске деце на такмичењима са тематиком саобраћаја 120.000,00 

 Укупно 650.000,00 

Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја 

10. Истраживање проблема у безбедности саобраћаја на територији општине 
Алибунар 

250.000,00 

 Укупно 250.000,00 

Техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима 

11. Техничко опремање ПС Алибунар – Сектора саобраћајне полиције 1. 
категорије 

800.000,00 

 Укупно 800.000,00 

Средства за рад Општинског савета за безбедност саобраћаја 

12. Накнада за рад члановима Општинског савета за безбедност саобраћаја у 
2016. години 

300.000,00 

 Укупно 300.000,00 

 
УКУПНО 4.400.000,00 

 
IV 

          Од остварених и неутрошених средстава из претходних година у износу од 900.000,00 
динара ће се финансирати следеће активности из претходног члана: 

- Израда пројекта техничког регулисања саобраћаја за деонице државних путева кроз 
насељена места Владимировац, Банатски Карловац и Николинци (редни број 2) у износу 
од 600.000,00 динара; 

- Део активности на изради пројеката саобраћајне сигнализације на државним путевима 
кроз насељена места у зонама школа (редни број 3) у износу од 300.000,00 динара. 

 
V 

 Коришћење средстава предвиђених овим Програмом ће се вршити на иницијативу и 
предлог Општинског савета за безбедност саобраћаја на путевима. 
 

VI 
          Општински савет за безбедност саобраћаја на путевима ће доставити Општинском већу 
општине Алибунар извештај о реализацији овог Програма, најкасније до 31.01.2017.г. 
 

VII 
          Набавка добара, услуга и радова ће се вршити у складу са одредбама Закона о јавним 
набавкама. 
 

VIII 
          Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Алибунар'', а примењиваће се почев од 01.01.2016. године. 
 
 
Република Србија – АП Војводина 
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Општина Алибунар 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 403-173/15-06 
Датум: 11. децембар 2015. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Предраг Белић, с.р. 
 
 

315. 
На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 

129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на основу извештаја Комисије за 

доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана 

односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар на својој 88. седници 

одржаној дана 11. децембра 2015. године доноси следећу 

 

ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПРОГРАМЕ И 

ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

I 

На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар 

за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, а на основу 

извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте 

удружења грађана односно невладиних организација (у даљем тексту: Комисија) и у складу са 

Јавним конкурсом за финансирање програма и пројеката удружења грађана и невладиних 

организација из буџета општине Алибунар за 2015. годину (''Службени лист општине Алибунар'', 

бр. 2/2015) – у даљем тексту: Јавни конкурс, Општинско веће општине Алибунар расподељује 

средства из буџета Општине Алибунар за суфинансирање следећег пројекта: 

1) Ловачком удружењу ''Срндаћ'' из Алибунара, ул. Жарка Зрењанина бр. 3, за реализацију 

пројекта ''Лов на банатску лисицу'', у износу од 350.000,00 динара. 

 

II 

         Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2015. 

годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 

31/2014, 10/2015, 29/2015 и 39/2015). 

 

III 

         На основу ове Одлуке, а у складу са одредбом члана 13. став 2. Правилника о начину и 

поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и 

пројекте удружења грађана односно невладиних организација (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 6/2013 и 2/2014), председник Општине и корисник средстава закључиће 

одговарајући уговор. 

 

IV 

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном 

листу општине Алибунар''. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Алибунар 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 400-50/15-06 
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Датум: 11. децембар 2015. године 

А Л И Б У Н А Р 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Предраг Белић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

АКТИ  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
 

314. Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности 
саобраћаја на путевима у 2016. години на подручју општине Алибунар 

1 

315. Одлука о расподели средстава из буџета општине Алибунар за суфинансирање 
пројеката из средстава буџета општине Алибунар за остваривање јавног интереса 
у области јавног информисања у 2015.г. 

3 

   

   
   

ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Алибунар, 26310 Алибунар, Трг Слободе 4 
Тел. 013/641-031; Факс: 013/641-146; E-mail: uprava@alibunar.org.rs 

УРЕЂИВАЧКИ КОЛЕГИЈУМ:  Предраг Ковачев (уредник), Сања Стојмиров, Ана Растовић,  
Снежана Јовановић, Милан Матовић, Љиљана Керчобан, Зоран Масал,  

Саша Милосављевић и Предраг Мајсторовић 
ШТАМПА: Кућна офсет штампарија Општинске управе општине Алибунар 

ред. 
бр. ПРЕДМЕТ 

стр. 



 


