
бр. 4, 31.1.2023. год. МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 43. страна
МЕЂУОПШТИНСКИ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНА: ВЕЛИКА ПЛАНА

 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Година LVII * Број 4 * 31. јануар 2023 * Велика Плана - Смедеревска Паланка

7.
На ооснову 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 – одлука уставног суда, 
55/14, 96/15- др. Закон, 96/16 одлука уставног суда, 
24/18, 41/18, 41/18- др. Закон, 87/18, 23/19, 128/20 – 
др. Закон ) и члана 6. Одлуке о оснивању Општинског 
савета за безбедност саобраћаја на путевима Општине 
Смедеревска Паланка (Међуопштински службени 
лист, бр. 4/17 и 41/18).

Општинско веће Општине Смедеревска Паланка, 
на седници одржаној 07. децембра 2022. године је 
донело

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЕЊА 
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА 

ПАЛАНКА ЗА 2023. ГОДИНУ ОД 
ПРИХОДА ЗА НОВЧАНЕ КАЗНЕ 
ЗА ПРЕКРШАЈЕ ПРЕДВИЂЕНЕ 

ПРОПИСИМА О БЕЗБЕДНОСТИ 
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА

I
Овим Програмом коришћења средстава за финан-

си рање унапређења безбедности саобраћаја на тери-
то рији Општине Смедеревска Паланка за 2023. 

годи ну (у даљем тексту: Програм) утврђује се на-
чин коришћења средстава од наплаћених казни за 
сао браћајне прекршаје на територији Општине Сме-
деревска Паланка, за активности које се током 2023. 
године планирају у циљу унапређења безбедности 
саобраћаја на путевима.

II
Средства за реализацију овог Програма предвиђена 

су Одлуком о буџету Општине Смедеревска Паланка 
за 2023. годину, економска класификација 743324 
– новчане казне у укупном износу од 10,400,000,00 
динара и општих прихода буџета у износу од 
9.600.000,00 динара.

Коришћење наведених средстава биће засновано 
на прин ципу финансирања програмских задатака 
из реалних извора, по динамици која обезбеђује 
реализацију расхода по утврђеним приоритетима, до 
нивоа реализованих прихода.

Уколико се приходи не остваре у планираном износу, 
планиране активности реализују се према степену 
приоритета који предлажи Савет за безбедност сао-
браћаја на путевима Општине Смедеревска Паланка 
(у даљем тексту: Савет).

III
Средства за реализацију овог програма у 2023. 

Години, сходно одредбама Закона о безбедности сао-
браћаја на путевима (Сл. гласник РС, бр. 41/09, 53/10, 
101/11 и 32/13 - одлука уставног суда, 55/14, 96/15- 
др. Закон, 96/16 одлука уставног суда, 24/18, 41/18, 
41/18- др. Закон, 87/18, 23/19, 128/20 – др. Закон ), 
користе се према следећем:

1. Поправка саобраћајне инфрастуктуре 18.500.000,00
а Израда идејног пројекта, набавка и монтажа опреме ѕа аутоматску детекцију 

саобрђајних прекршаја-прекорачење задате брзине кретања моторних возила у 
саобрацају на расрсници улица Краља Петра Првог и Омладинске.

18.000.000,00

б Израда стратегије петогодишњег плана 100.000,00
в Реализација пројекта саобраћајних знакова, одржаванје саобраћајне инфраструктуре. 400.000,00
2. Унапређење саобраћајног васпитања и образовања 150.000,00
а Трошкови рада Савета за безбедност саобраћаја на путевима (семинари, саветовања, 

трошкови предавача, путни трошкови, дневнице, канцеларијски потрошни материјал 
и слично )

50.000,00

б Стручно усавршавање учитеља и васпитача, едукација деце и старијих возача 
(трошкови предавача, флајера и слично)

100.000,00
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3. Превентивно - промотивне активности 850.000,00
а Припрема и реализација превентивно - промотивних активности и кампања о 

безбедности саобраћаја
200.000,00

б Подршка у организовању и раду школских саобраћајних патрола и саобраћајних 
патрола грађана (трошкови предавача, флајера и слично)

100.000,00

в Набавка флуоресцентних трака за ђаке прваке 100.000,00
г Набавка седишта за новорођену децу 450.000,00
4. Опремање једнице саобраћајне полиције 500.000,00
а Набавка полицијске опреме за саобраћајну полицију (радари, светлеће палице, 

флуоресцентни прслуци, појасеви и слично)
200.000,00

б Набавка ИТ опреме за потребе саобраћајне полиције 100.000,00
в Канцеларијско опремање за потребе саобраћајне полиције и канцеларијски потрошни 

материјал
200.000,00

УКУПНО 20,000,000,00
IV

Захтев за коришћење средстава Савет доставља над лежној служби Општинске управе ради спровођења посупка 
јавне набавке у складу са Законом односно по окончању истог на наплату.

V
Савет се обавезује да ће активности бити извдене стручно и квалитетно, у складу са Законом, стан дар дима и и 

нормативима који важе за ову врсту послова.
VI

Надзор над спровођењем овог Програма обавља Одељење за инспекцијске послове Саобраћајна инс пекција и 
Одељење за финансије и ЛПА Општинске управе Општине Смедеревска Паланка.

VII
Овај Програм биће објављен у Међуопштинском службеном листу.

Број: 344-3132/2022-02/1
У Смедеревској Паланци, 07. децембара 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа

Општине Смедеревска Паланка
Никола Вучен

8.

АНЕКС II
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ 

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Закључен између:

1. Општине Смедеревска Паланка, коју као послодавца заступа Никола Вучен, председник Општине,
2. Синдиката управе – синдикалне организације Општинске управе Општине Смедеревска Паланка, који заступа 

председник Бојан Спасојевић (као репрезентативног синдиката) и
3. Асоцијације слободних и независних синдиката Општинске урпаве, коју заступа Снежана Спасић, главни 

повереник (као репрезентативног синдиката)
Члан 1.

Уговорне стране закључиле су децембра 2021.године Колективни уговор за запослене у органима Општине 
Смедеревска Паланка који је ступио на снагу даном објављивања у „Међуопштинском службеном листу“ односно 
14. децембра 2021.године („МСЛ“, бр. 46/21), а након тога Анекс I.

Члан 2.
Уговорне стране сагласно констатују да изврше следећу измену Колективног уговора и то:
- у члану 50. став 1. тачка 12. мења се и гласи:
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„помоћ у борби против епидемије заразне болести COVID – 19 изазване вирусом SARS-CoV-2, инфлаторних 

кретања, као и за превазилажење негативног утицаја и последица енергетске кризе“.
Члан 3.

Све остале одредбе Колективног уговора остају на снази.
Члан 4.

Овај Анекс сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свакој уговорној страни припада по 1 (један) 
примерак а један је за архивирање.

Члан 5.
Овај Анекс ступа на снагу днаом потписивања а објавиће се на огласној табли Општинске управе и у „Међуопш-

тинском службнеом листу“.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ

Општина  
Смедеревска Паланка

Председник
Никола Вучен

Синдикат управе Србије
Синдикална организација

Председник
Бојан Спасојевић

Асоцијација слободних и
независних синдиката

Главни повереник
Снежана Спасић



46. страна МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ бр. 4, 31.1.2023. год.

САДРЖАЈ
ДРУГА АКТА
7. Програм коришћења средстава за финансирање унапређеења безбедности саобраћаја на путевима на 

територији Општине Смедеревска Паланка за 2023. годину од прихода за новчане казне за прекршаје 
предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима ............................................................  43

8. Анекс II колективног уговора за запослене у органима Општине Смедеревска Паланка ..................  44

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. 


