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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНА: ВЕЛИКА ПЛАНА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Година LI * Број 4 * 13. април 2017 * Велика Плана - Смедеревска Паланка
40.
На основу члана 8. 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 и 9/2016 – Одлука УС),
члана 57. Статута Општине Смедеревска Паланка
(„Међуопштински службени лист” број 30/08, 15/09,
8/11 и 28/14) и члана 18. Одлуке о Општинском већу
Општине Смедеревска Паланка („МСЛ”, бр. 25/16)
Општинско веће Општине Смедеревска Паланка је
на седници одржаној 13. априла 2017. године донело

ОДЛУКУ

О ОСНИВАЊУ ОПШТИНСКОГ
САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА
Члан 1.
Оснива се Савет за безбедност саобраћаја на путе
вима (у даљем тексту: Савет) као тело за координацију,
ради усклађивања послова безбедности саобраћаја на
путевима који су из делокруга Општине Смедеревска
Паланка.
Члан 2.
Савет из члана 1. ове Одлуке чине:
1. Топлица Пинторовић, председник Општине
2. Милица Деспотовић, заменица председника
Општине
3. Живан Миловић, члан Општинског већа
4. Мирјана Драгичевић, саобраћајни инспектор
5. Милош Михајловић, помоћник командира Поли
цијске испоставе Смедеревска Паланка
6. Слободан Иличић, инспектор за саобраћај
7. Дарко Петровић, дипл. саобраћајни инжењер
8. Добрица Тагић, комунални инспектор
9. Дамир Живковић, представник основних школа
10. Милосав Миленковић, представник средњих
школа
11. Срђан Борић, представник ЈКП „Водовод”
12. Звонко Станковић, представник ауто школа
13. Мирослав Стошић, судија за прекршаје
Члан 3.
Савет непрекидно прати стање безбедности сао
браћаја на путевима и на основу тога покреће

иницијативе за предузимање одговарајућих мера и
активности у циљу унапређења безбедности сао
браћаја на путевима које предлаже Општинском
већу, а посебно иницијативе за доношење аката од
стратешког значаја као што су:
• Стратегија безбедности саобраћаја на путевима
• Годишњи план безбедности саобраћаја
• Програм рада у области безбедности саобраћаја
• Предлог Програма коришћења средстава за
унапређење безбедности саобраћаја
• Друга акта од значаја за унапређење безбедности
саобраћаја на територији Општине Смедеревска
Паланка.
Члан 4.
Извори средстава за унапређење безбедности
саобраћаја су:
• буџет Општине
• наплаћене новчане казне за прекршаје предвиђене
прописима о безбедности саобраћаја на путевима
• поклони или прилози покровитеља дати Општини
• остали приходи
Члан 5.
Средства од новчаних казни из члана 4. алинеја 2.
припадају у висини од 30% буџету Општине Смедерев
ска Паланка. Од 30% средстава који припадају буџету
Општине 50% средстава се користи за поправљање
саобраћајне инфраструктуре на подручју Општине,
док се 50% користи за финансирање унапређења
безбедности саобраћаја на путевима.
Члан 6.
Средства из члана 4. ове Одлуке користе се за:
• рад Савета
• унапређење саобраћајног васпитања и образовања
• превентивно-промотивне активности из области
безбедности саобраћаја
• научно-технички рад у области безбедности
саобраћаја
• техничко опремање јединица саобраћајне поли
ције које контролишу и регулишу саобраћај на
путевима и других органа надлежних за послове
безбедности саобраћаја.
Средства из члана 4. ове Одлуке користе се према
Програму који доноси Општинско веће на предлог
Савета.
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Члан 7.
1. Програм из области заштите лица са инвалиди
тетом 300.000,00 динара
Савет може образовати радне групе за поједине
2.
Програм
из области друштвене бриге о деци и
области из своје надлежности.
омладини 200.000,00 динара
Члан 8.
3. Програм из области заштите и промовисања
Стручне и административно-техничке послове за
људских и мањинских права 150.000,00 динара
потребе Савета обављаће Општинска управа.
4. Програм из области образовања 200.000,00 динара
Члан 9.
5. Програм из области унапређења и развоја спорта
150.000,00 динара
Савет доноси Пословник о раду којим ће одредити
6.
Програм из области заштите животне средине
начин рада и одлучивања.
600.000,00 динара
Члан 10.
7. Програм из области очувања народних обичаја,
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
традиције и народног стваралаштва 400.000,00
објављивања у „Међуопштинском службеном листу”.
динара
Број: 344-51/2017-02/1
У Смедеревској Паланци, 13. априла 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Општине Смедеревска Паланка
Топлица Пинторовић
41.
На основу члана 38. Закона о удружењима („Служ
бени гласник РС” број 51/09), члана 4. Правилника
о критеријумима и поступку доделе средстава удру
жењима за реализовање пројеката од јавног интереса
(„Међуопштински службени лист”, бр. 23/13) и члана
18. Одлуке о Општинском већу Општине Смеде
ревска Паланка („Међуопштински службени лист”,
број 25/16),
Општинско веће Општине Смедеревска Паланка је
на седници одржаној 13. априла 2017. године донело

ОДЛУКУ

О ОДРЕЂИВАЊУ ОБЛАСТИ
И ИЗНОСА СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА УДРУЖЕЊА ИЗ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА
ПАЛАНКА ЗА 2017.ГОДИНУ
I
Овом Одлуком одређују се области и износ сред
става за финансирање пројеката од јавног интереса
удружења из буџета Општине Смедеревска Паланка
за 2017.годину.
Одлуком о буџету Општине Смедеревска Паланка
за финансирање програма од јавног интереса удру
жења предвиђено је 2.000.000,00 динара.
II
Области и средства за намене из тачке I ове Одлуке
одређују се на следећи начин:

III
Председник Општине расписаће јавне конкурсе за
финансирање пројеката од јавног интереса.
IV
Ову Одлуку објавити у „Међуопштинском службе
ном листу”.
Број: 024-2/2017-02/1
У Смедеревској Паланци, 13. априла 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Општине Смедеревска Паланка
Топлица Пинторовић
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