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360.
На основу члана 17. став 2. члана 18. и 19. Закона
о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник
РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11 и 32/13) и члана 6. Одлу
ке о оснивању Општинског савета за безбедност сао
браћаја на путевима Општине Смедеревска Паланка
(„Међуопштински службени лист”, бр. 4/17 и 41/18)
Општинско веће Општине Смедеревска Паланка,
на седници одржаној 11. децембра 2019.године је
донело

ПРОГРАМ

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА
ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА
ПАЛАНКА ЗА 2020. ГОДИНУ ОД
ПРИХОДA ЗА НОВЧАНЕ КАЗНЕ
ЗА ПРЕКРШАЈЕ ПРЕДВИЂЕНЕ
ПРОПИСИМА О БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА
I
Овим Програмом коришћења средстава за финан
сирање унапређења безбедности саобраћаја на тери
торији Општине Смедеревска Паланка за 2020.го
дину (у даљем тексту: Програм) утврђује се начин

коришћења средстава од наплаћених казни за сао
браћајне прекршаје на територији Општине Смеде
ревска Паланка, за активности које се током 2020.
године планирају у циљу унапређења безбедности
саобраћаја на путевима.
II
Средства за реализацију овог Програма предвиђена
су Одлуком о буџету Општине Смедеревска Паланка
за 2020. годину, економска класификација 743324 –
новчане казне у укупном износу од 8.500,00 динара
и општих прихода буџета у износу од 10.000.000,00.
Коришћење наведених средстава биће засновано
на принципу финансирања програмских задатака из
реалних извора, по динамици која обезбеђује реали
зацију расхода по утврђеним приоритетима, до нивоа
реализованих прихода.
Уколико се приходи не остваре у планираном износу,
планиране активности реализују се према степену
приоритета који предложи Савет за безбедност сао
браћаја на путевима Општине Смедеревска Паланка
(у даљем тексту: Савет).
III
Средства за реализацију овог Програма у 2020. го
дини, сходно одредбама Закона о безбедности сао
браћаја на путевима („Сл. гласник РС”, бр. 41/09,
53/10, 101/11 и 32/13), користиће се према следећем:

Р.
Намена
бр.
1.
Поправка саобраћајне инфраструктуре
а
Израда идејног пројекта за систем видео – надзора за аутоматско препознавање
регистарских таблица и детекцију саобраћајног прекршаја – прекорачења задате
лимитиране брзине кретања возила за Општину Смедеревска Паланка
б
Израда Акта о процени ризика за систем видео – надзора на територији Општине
Смедеревска Паланка
в
Израда стратегије петогодишњег плана
г
Уређење зона школа и обданишта
д
Постављање заштитних ограда у зонама школа и обданишта
ђ
Уређење хоризонталне и вертикалне сигнализације
е
Реализација пројекта саобраћајних знакова са измењеним садржајем у функцији
обавештавања, смањења и контроле брзине кретања возила у улици Вука Караџића
2.
Унапређење саобраћајног васпитања и образовања

Износ
динара
6.300.000,00
600.000,00

600.000,00
500.000,00
200.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.400.000,00
200.000,00
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Р.
Намена
бр.
а
Трошкови рада Савета за безбедност саобраћаја на путевима (семинари, саветовања,
трошкови предавача, путни трошкови, дневнице, канцеларијски потрошни материјал и
слично)
б
Стручно усавршавање учитеља и васпитача, едукација деце и старијих возача (трошкови
предавача, флајера и слично)
3.
Превентивно-промотивне активности
а
Припрема и реализација превентивно-промотивних активности и кампања о безбедности
саобраћаја
б
Подршка и организовању и раду школских саобраћајних патрола и саобраћајних патрола
грађана (трошкови предавача, набавка материјала – налепница, флајера ...)
в
Набавка флуоросцентних трака за ђаке прваке
г
Набавка седишта за новорођену децу
4.
Опремање јединице саобраћајне полиције
а
Набавка полицијске опреме за саобраћајну полицију (радари, светлеће палице,
флуоросцентни прслуци, појасеви и слично)
б
Набавка ИТ опреме за потребе саобраћајне полиције
в
Канцеларијско опремање за потребе саобраћајне полиције и канцеларијски потрошни
материјал
5.
Набавка машина и опреме
а
Набавка и уградња опреме на основу Пројекта система видео- надзора и система за
аутоматско препознавање регистарских таблица на територији Општине Смедеревска
Паланка
б
Набавка и уградња оптичког кабла са пратећом опремом
УКУПНО
IV
Захтев за коришћење средстава Савет доставља
надлежној служби Општинске управе ради спровође
ња поступка јавне набавке у складу са Законом од
носно по окончању истог на исплату.
V
Савет се обавезује да ће активности бити изведене
стручно и квалитетно, у складу са Законом, стандар
дима и нормативима који важе за ову врсту послова.
VI
Надзор над спровођењем овог Програма обављање
Одељење за инспекцијске послове – Саобраћајна

Износ
динара
100.000,00

100.000,00
1.000.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
700.000,00
1.600.000,00
600.000,00
500.000,00
500.000,00
9.400.000,00
6.000.000,00

3.400.000,00
18.500.000,00

инспекција и Одељење за финансије и ЛПА Општин
ске управе Општине Смедеревска Паланка.
VII
Овај Програм биће објављен у „Међуопштинском
службеном листу”
Број: 344-218/2019-02/1
У Смедеревској Паланци, 11. децембра 2019.године
ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Општине Смедеревска Паланка
Никола Вучен
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Не подлеже плаћању пореза на промет на основу мишљења Министарства за информације
Републике Србије, број 413-01-163/92-01 од 19. маја 1992. године
Издавач: Скупштина општине Смедеревска Паланка, Вука Караџића број 25,
тел. 321-087 и 316-644. Одговорни уредник: Данка Богуновић. Рачун општинске управе СО Смед. Паланка
840-8640-10. Компјутерска припрема: Библиотека „Милутин Срећковић“ Смед. Паланка
- Издавачка делатност, тел. 026/318-346. Обрада: Иван Петковић.

