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И С П Р А В К А 

„ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2014. ГОДИНУ“ 

 

По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено је да је приликом објављивања Измена и допуна 

Програма коришћења средстава Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Алексинац за 2014. 

године, објављеном у ''Службеном листу општине Алексинац'' бр12/14,  настала грешка у самом тексту наведеног 

Програма.  На основу  чл.107 ст.3 Пословника Скупштине општине Алексинац („Сл. лист општине Алексинац“ бр.2/09), 

Секретар Скупштине општине Алексинац објављује исправљен текст „Измене и допуне Програма коришћења средстава 

Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Алексинац за 2014. годину“  

I број: 011-71                                                   

У Алексинцу 

дана: 30.06.2014. године                                                                                                                                                       Секретар скупштине 

Драган Милојевић с.р. 

 

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 и 32/2013- одлука УС), на предлог Савета за безбедност саобраћаја 

на путевима на територији општине Алексинац, Општинско веће општине Алексинац, на седници од 04.06.2014. године, 

донело је следеће 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТЕВИМАНАТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2014. ГОДИНУ 

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

активности које се у 2014. 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. 

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

Алексинац и то: 

- пренета средства од претходних година..............................................................................2.622.553,00 дин. 

- планирана средства у 2014. години............................................................. .........................1.500.000,00 дин. 

                 ___________________________________________________________________ 

  Укупно:                                                                                                                                   4.122.553,00 дин. 

             Финансијски приходи биће утрошени за следеће расходе, и то: 

 I  ИЗРАДА ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА И ТЕХНИЧКЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ 

САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА КОЈИ СУ ОБАВЕЗА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

1. Пројекaт техничке регулације саобраћаја за градско подручје општине Алексинац,  

Катастра саобраћајне сигнализације, анализа ауто-такси превоза и техничка контрола пројекта (преосталих 

20% по Уговору средства суфицита)___________________________________________200.000,00 дин. 

2. Израда Пројекта за уређење паркинг простора (са техничком контролом)______________412.553,00 дин. 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

       www.aleksinac.org 



 

II   ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ У  ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА И 

УНАПРЕЂЕЊЕ  ОРГАНИЗАЦИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА УКЉУЧУЈУЋИ И НАБАВКУ ОПРЕМЕ 

1. Набавка аутомобила за потребе Полицијске станице Алексинац, у складу са потребама 

исте_____________________________________________________________________1.800.000,00 дин. 

 

2. Израда техничке документације за видео надзор на раскрсницама у општини Алексинац, набавка и 

уградња камера за видео надзор_______________________________________________800.000,00 дин. 

 

III  ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ И ЈАЧАЊЕ СВЕСТИ УНАПРЕЂЕЊУ ОПШТЕ БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА   НА ПУТЕВИМА 

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 ______________________________80.000,00 дин. 

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________________________________________________ 80.000,00 дин. 

 

3. Трошкови израде  саобраћајно-превентивних публикација, пропагандног материјала, филмова и 

сл.____________________________________________________________________________ 200.000,00 дин. 

 

4. Учешће на семинарима, обукама и саветовањима на тему безбедности 

саобраћаја_____________________________________________________________________150.000,00 дин. 

 

5. Трошкови материјала __________________________________________________________ 400.000,00 дин. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     УКУПНО:                                                                                                                                  4.122.553,00 дин. 

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

из безбедности јавног саобраћаја. 

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

општине Алексинац, ће утврдити  приоритетне активности. 

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

 
II/01 Број:  344-51/2 

У Алексинцу, дана 04.06.2014. године  

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                         Ненад Станковић,с р. 
САДРЖАЈ 

      Рег.бр.                                                                                                                                                                                                          Страна 
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