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Година  XXXI    Бр. 6                         22. март 2022. године                        Бесплатан примерак 

 
 

На основу члана 19. 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, 9/2016 - одлука УС, 

24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/20-др.закон), члана 66. став 1. Пословника 

Општинског већа општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 3/21), члана 

33.Правилника о раду Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима (“Службени 

гласник РС“, број 8/20), на предлог Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима 

општине  Алексинац,  Општинско веће општине Алексинац, на седници одржаној дана 22.03.2022. 

године, доноси 

ПРОГРАМ 

за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима општине Алексинац                           

за 2022. годину 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Програмом за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима општине 

Алексинац за 2022. годину (у даљем тексту: Програм) утврђују се циљеви, мере и активности у оквиру 

кључних области рада, рокови, финансијска средства и одговорни субјекти за спровођење истих, 

предвиђени законским и подзаконским прописима о безбедности саобраћаја на путевима у циљу 

унапређења безбедности саобраћаја на путевима. 

 

Члан 2. 

У складу са чланом 17, 18. и 19. 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, 9/2016 - одлука УС, 

24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 -  др. закон), средства за реализацију 

Програма предвиђена су Одлуком о буџету општине Алексинац за 2022. годину у висини од 8.000.000,00 

динара, од наплаћених новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о 

безбедности саобраћаја на путевима и биће усмерена на спровођење мера и активности у оквиру 

кључних области рада које представљају саставни део овог Програма. 

 

Члан 3. 

Коришћење наведених средстава из члана 2. овог Програма биће засновано на принципу 

финансирања програмских задатака из реалних извора и у динамици која обезбеђује реализацију расхода 

по утврђеним приоритетима Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима 

општине Алексинац до нивоа реализованих прихода. 

 

Члан 4. 

Уколико се приходи не остваре у планираном износу, планиране активности реализују се према 

степену приоритета које одреди Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима 

општине Алексинац. 

 

 

     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

              ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 
       www.aleksinac.org 
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Члан 5. 

У складу са чланом 9. ставом 2. тачком 15. Закона о безбедности саобраћаја на путевима и чланом 

30. Правилника о раду савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. 

Гласник РС", бр. 8/2020) координатор доставља Програм Агенцији на сагласност путем ИСА апликације 

(уколико Агенција за безбедност саобраћаја не да другачије инструкције). 

 

II РЕАЛИЗАЦИЈА МЕРА И РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА 

Члан 6. 

Средства за реализацију дефинисана у члану 2. Програма, сходно одредбама 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, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018, 

23/2019 и 128/2020 -  др. закон) и Правилника о раду савета за координацију послова безбедности 

саобраћаја на путевима ("Сл. Гласник РС", бр. 8/2020), користиће се за мере и активности описане у 

табелама. 
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Област рада: Унапређење саобраћајне инфраструктуре 

Р. бр. Мера Активност Рокови 
Финансијска 

средства 

Извори 

финансирања (*) 
Одговорни субјекти 

1.  Уређење зона школе 

Радови на уређењу зона школе на 

основу пројеката у насељима Катун и 

Моравац 

Април - 

Октобар 
3.000.000,00 НК 

Савет за координацију 

послова безбедности 

саобраћаја 

2.  Уређење зона школе 
Израда пројектне документације и 

ревизија исте 

Јануар - 

Новембар 
50.000,00 НК 

Савет за координацију 

послова безбедности 

саобраћаја 

3.  
Уређење саобраћајне 

сигнализације 

Ажурирање катастра саобраћајне 

сигнализације на територији општине 

Алексинац 

Јануар - 

Новембар 
50.000,00 НК 

Савет за координацију 

послова безбедности 

саобраћаја 

4.  
Уређење саобраћајне 

инфраструктуре 

Изградња недостајућих и 

рехабилитација постојећих тротоара и 

пешачких стаза на општинским 

путевима и улицама, по редоследу 

безбедносних приоритета, израда 

дугорочне агенде за опремање свих 

путева и улица безбедним пешачким 

комуникацијама 

Јануар - 

Новембар 
800.000,00 НК 

Савет за координацију 

послова безбедности 

саобраћаја 

5.  

Унапређење путног и уличног 

осветљења у функцији 

безбедности пешака 

Израда пројекта за расвету на 

пешачким стазама 

Јануар - 

Новембар 
100.000,00 НК 

Савет за координацију 

послова безбедности 

саобраћаја 

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, поклони или прилози 

покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 

 

Област рада: Рад савета 

Р. бр. Мера Активност Рокови 
Финансијска 

средства 

Извори 

финансирања (*) 
Одговорни субјекти 

1.  Учешће на стручним скуповима 
Koтизација за учешће на стручним 

скуповима 

Јануар -

децембар 
150.000,00 НК 

Савет за координацију 

послова безбедности 

саобраћаја 

2.  Рад чланова Дневнице 
Јануар -

децембар 
250.000,00 НК 

Савет за координацију 

послова безбедности 

саобраћаја 
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3.  Репрезентација Освежење на скуповима 
Јануар - 

децембар 
90.000,00 НК 

Савет за координацију 

послова безбедности 

саобраћаја 

4.  Медијске услуге Праћење активности 
Јануар - 

децембар 
50.000,00 НК 

Савет за координацију 

послова безбедности 

саобраћаја 

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, поклони или прилози 

покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 

Област рада: Унапређење саобраћајног образовања и васпитања 

Р. бр. Мера Активност Рокови 
Финансијска 

средства 

Извори 

финансирања (*) 
Одговорни субјекти 

1.  
Едукација учесника у саобраћају 

– дечији заштитни системи 

Едукација родитеља о правилном 

коришћењу заштитних система за 

децу, подела дечијих седишта 

Јануар - 

децембар 
70.000,00 НК 

Савет за координацију 

послова безбедности 

саобраћаја 

2.  
Едукација учесника у саобраћају 

- деца 

Едукација деце предшколског и 

школског узраста о правилном 

понашању у саобраћају, 

спроведена обука на изграђеним 

полигонима, подела 

светлоодбојних прслука 

Септембар - 

децембар 
70.000,00 НК 

Савет за координацију 

послова безбедности 

саобраћаја 

3.  
Едукација учесника у саобраћају 

- млади 

Едукација младих о безбедности 

саобраћаја, додатна едукација у 

аутошколама, рад у симулаторима 

вожње као и у симулаторима 

превртања и судара возила 

Јануар - 

децембар 
70.000,00 НК 

Савет за координацију 

послова безбедности 

саобраћаја 

4.  
Едукација учесника у саобраћају 

– пешаци и бициклисти 

Спровођење едукације за пешаке и 

бициклисте свих узраста у области 

безбедног учествовања у 

саобраћају са нагласком на начело 

„види и буди виђен“ 

Aприл - 

октобар 
70.000,00 НК 

Савет за координацију 

послова безбедности 

саобраћаја 

5.  
Едукација учесника у саобраћају 

- алкохол 

Спровођење едукације о ризицима 

у вожњи под утицајем алкохола и 

прекорачења брзине 

Јануар - 

децембар 
50.000,00 НК 

Савет за координацију 

послова безбедности 

саобраћаја 

6.  

Едукација учесника у саобраћају  

о поступањима и дужностима у 

случају саобраћајне незгоде 

Едукација грађана о безбедном 

понашању у случају саобраћајне 

незгоде, правилно указивање прве 

Јануар - 

децембар 
10.000,00 НК 

Савет за координацију 

послова безбедности 

саобраћаја 
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помоћи, едукација грађана о 

поступањима и дужностима у 

случају саобраћајне незгоде 

7.  
Едукација учесника у саобраћају 

– стара лица 

Едукација лица старијих од 65 

година 

Јануар - 

децембар 
50.000,00 НК 

Савет за координацију 

послова безбедности 

саобраћаја 

8.  
Едукација учесника у саобраћају 

– мопедисти и мотоциклисти 

Едукација и обука мопедиста и 

мотоциклиста 

Јануар - 

децембар 
50.000,00 НК 

Савет за координацију 

послова безбедности 

саобраћаја 

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, поклони или прилози 

покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 

 

Област рада: Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја 

Р. бр. Мера Активност Рокови 
Финансијска 

средства 

Извори 

финансирања (*) 
Одговорни субјекти 

1.  
Материјал - Набавка дечијих 

ауто седишта 
Набавка дечијих ауто седишта 

Јануар - 

децембар 
1.000.000,00 НК 

Савет за координацију 

послова безбедности 

саобраћаја 

2.  
Материјал - Набавка 

светлоодбојних прслука 
Набавка светлоодбојних прслука 

Јануар - 

децембар 
420.000,00 НК 

Савет за координацију 

послова безбедности 

саобраћаја 

3.  

Материјал - Набавка опреме за 

бицикле (светло за бицикле, 

флашице за воду...) 

Набавка опреме за бицикле (светло 

за бицикле, флашице за воду...) 

Јануар - 

децембар 
130.000,00 НК 

Савет за координацију 

послова безбедности 

саобраћаја 

4.  
Материјал - Рефлектујуће траке 

за пешаке 
Рефлектујуће траке за пешаке 

Јануар - 

децембар 
150.000,00 НК 

Савет за координацију 

послова безбедности 

саобраћаја 

5.  Материјал - Мајице Мајице 
Април - 

Септембар 
100.000,00 НК 

Савет за координацију 

послова безбедности 

саобраћаја 

6.  Материјал - Кишобран, цегери Кишобран, цегери 
Јануар - 

децембар 
100.000,00 НК 

Савет за координацију 

послова безбедности 

саобраћаја 

7.  
Материјал - Рефлектујуће табле 

за спора возила 

Рефлектујуће табле за спора 

возила 

Јануар - 

децембар 
100.000,00 НК 

Савет за координацију 

послова безбедности 

саобраћаја 
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8.  

Материјал - Изнајмљивање 

билборда за кампању возача 

теретних возила 

Изнајмљивање билборда за 

кампању возача теретних возила 

Јануар - 

децембар 
20.000,00 НК 

Савет за координацију 

послова безбедности 

саобраћаја 

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, поклони или прилози 

покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 

 

Област рада: Опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја 

Р. бр. Мера Активност Рокови 
Финансијска 

средства 

Извори финансирања 

(*) 
Одговорни субјекти 

1.  
Опремање јединица 

саобраћајне полиције 

Дигитални дубиномер за 

пнеуматике 

Јануар - 

децембар 
5.000,00 НК 

Савет за координацију 

послова безбедности 

саобраћаја 

2.  
Опремање јединица 

саобраћајне полиције 

Уређај за мерење светлосне 

пропустљивости и рефлексије 

стакала на возилима 

Јануар - 

децембар 
60.000,00 НК 

Савет за координацију 

послова безбедности 

саобраћаја 

3.  
Опремање јединица 

саобраћајне полиције 
Ласерски даљиномер 

Јануар - 

децембар 
30.000,00 НК 

Савет за координацију 

послова безбедности 

саобраћаја 

4.  
Опремање јединица 

саобраћајне полиције 
Дрога тест 

Јануар - 

децембар 
560.000,00 НК 

Савет за координацију 

послова безбедности 

саобраћаја 

5.  
Опремање јединица 

саобраћајне полиције 

Стоп таблице, светлоодбојни 

прслуци 

Јануар - 

децембар 
100.000,00 НК 

Савет за координацију 

послова безбедности 

саобраћаја 

6.  
Опремање јединица 

саобраћајне полиције 
Деск-топ рачунари 

Јануар - 

децембар 
200.000,00 НК 

Савет за координацију 

послова безбедности 

саобраћаја 

7.  
Опремање јединица 

саобраћајне полиције 
Батеријске лампе 

Јануар - 

децембар 
15.000,00 НК 

Савет за координацију 

послова безбедности 

саобраћаја 

8.  
Опремање јединица 

саобраћајне полиције 
Чуњеви и купе за обележавање 

Јануар - 

децембар 
30.000,00 НК 

Савет за координацију 

послова безбедности 

саобраћаја 

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, поклони или прилози 

покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 
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Област рада Финансијска 

средства 

Проценат по 

областима 

Унапређење саобраћајне инфраструктуре 4.000.000,00 50% 

Рад савета 540.000,00 6,75 % 

Унапређење саобраћајног образовања и васпитања 440.000,00 5,5% 

Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја 2.020.000,00 25,25% 

Опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја 1.000.000,00 12,5% 

 

УКУПНО: 8.000.000,00 100% 

 

Члан 7. 

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

 

 

II/01Број:344/61 

У Алексинцу, 22.03.2022.године 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

                                                                                                                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК, 

                                                                                                                                                                                                                          Далибор Радичеви
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На  основу члана 22., 72. и 80. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 

105/2014, 104/2016-др. закон, 108/2016, 113/2017, 195/2018 и 153/2020 ), члана 150. Закона о спорту 

(„Службени гласник РС“, број 10/2016 ), чланова 6.-15. Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и 

уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања 

писмених понуда („Сл. гласник РС „ број 16/2018) и члана 69. тачка 24. Статута општине Алексинац 

(„Службени лист општине Алексинац“, број 29/18), Општинско веће општине Алексинац на седници одржаној 

дана  22.03.2022.године, донело је следећи 

П р а в и л н и к 

о општим условима и начину коришћења школских спортских објеката у својини општине 

Алексинац 

 

Члан 1. 

Школски спортски објекти у смислу овог Правилника су спортски објекти у својини општине 

Алексинац, чији су корисници школе на територији општине Алексинац. 

Школски спортски објекти могу се користити за обављање спортских активности под условом да су 

уређени, обележени, опремљени, одржавани, у стању које омогућава одговарајући ниво обављања спортских 

активности и осигурава безбедно коришћење. 

 

                                                                                  Члан 2. 

Школски спортски објекти у смислу члана 1. овог Правилника су школске спортске сале и школски 

спортски терени. 

Члан 3. 

Школски спортски објекти се могу давати на коришћење другим лицима тек када су задовољене потребе 

наставних и ваннаставних спортских школских активности, у складу са годишњим програмом рада школе. 

 

Члан 4. 

Школски одбори, у складу са годишњим плановима школа, доносе одлуку о слободним терминима за 

давање у закуп фискултурних сала другим правним и физичким лицима. 

Цена закупа се утврђује на основу процењене вредности тржишне закупнине фискултурних сала у школама у 

општини Алексинац од стране лиценцираног проценитеља. 

Плаћање закупнине у висини од 20% од процењене тржишне закупнине фискултурних сала по сату су у 

обавези да плаћају спортске организације -клубови. Привредна друштва и грађани плаћају пуну цену 

процењене тржишне закупнине. 

Одлука из става 1. овог члана доставља се Општинској управи, Одељењу за општу управу и друштвене 

делатности. 

 

Члан 5. 

Корисници термина за спортске активности могу бити: 

Спортске организације - клубови (за тренинге и утакмице), 

Привредна друштва (за рекреацију запослених), 

Грађани за бављење рекреативних активности. 

 

Члан 6 

 Школски спортски објекати дају се у закуп у поступку јавног надметања или прикупљања писмених 

понуда путем јавног оглашавања, а изузетно непосредном погодбом у случајевима утврђеним законом и 

Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у 

јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и 

поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда. 

 Поступак давања у закуп спроводи школски одбор. 

 

Члан 7. 

Школа и закупац фискултурне сале закључују Уговор о закупу фискултурне сале. 

Уговор о закупу фискултурних сала садржи: 

време на које се користи и термине коришћења; 

накнаду за коришћење која ће се усклађивати са растом цена на мало; 

материјалну одговорност за штету насталу током коришћења фискултурне сале; 
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обавезу дежурства радника школе за време коришћења сале и накнаду за дежурство на терет закупца у нето 

износу од 1.000,00 на месечном нивоу; 

друга права и обавезе потписника уговора. 

Члан 8. 

Средства стечена по основу Уговора из члана 7. овог Правилника представљају јавни приход и уплаћују се 

на уплатни рачун Општине Алексинац, на основу фактуре коју закуподавац издаје до 6. у текућем месецу за 

претходни месец на основу одржаних (искоришћених) термина а закупнина се плаћа у року до 45 дана од 

дана издавања 

фактуре. 

Члан 9. 

Обавезе школа су: 

Да примерак закљученог уговора доставе Општинској управи општине Алексинац: Одељењу за општу 

управу и друштвене делатности и Одељењу за финансије; 

Да о свим евентуалним проблемима током издавања фискултурне сале обавесте Општинску управу општине 

Алексинац Одељење за општу управу и друштвене делатности, да на крају школске године поднесу завршни 

извештај Општинској управи општине Алексинац: Одељењу за општу управу и друштвене делатности и 

Одељењу за финансије. 

Члан 10. 

Закупци термина су дужни да сами обезбеде реквизите за тренинге и утакмице и морају их уклонити по 

завршетку утакмице. 

Међусобна права и обавезе за евентуално коришћење рекламног простора регулишу се посебним уговором. 

Закупци термина немају право да постављају сталне рекламе, осим ако уговором није другачије одређено. 

Сву насталу штету узроковану одигравањем утакмица, тренинга или рекреативних активности дужан је да 

надокнади закупац. 

Члан 11. 

Школа може да: 

Откаже или промени термин о чему је дужна да обавести закупца у року од најкасније 48 сати пре уговореног 

термина; 

Удаљи из сале особље закупца  које се не придржава кућног реда, омета рад запослених, или самовољно продужи 

термин; 

Ускрати коришћење термина ако се и поред упозорења запосленог, закупац не понаша у складу са овим 

Правилником, о чему ће бити обавештена Општинска управа општине Алексинац, Одељења за општу 

управу и друштвене делатности. 

 

Члан 12. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алексинац“. 
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У Алексинцу, 22.03.2022.године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                   Далибор Радичевић 

Садржај: 

    Рег.бр.                                                                                                                                                                                                      
1. Програм за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима општине Алексинац за 2022.годину......239 

2. Правилник о општим условима и начину коришћења школских спортских објеката у својини општине Алексинац.................246 
3. ..................................................................................................................................................................................................................247 

 

Издавач Општина Алексинац – Одељење за скупштинске послове, Алексинац, Књаза Милоша бр.169, тел.: 

018/809-005, факс: 018/804-107, излази: по потреби, уређује: секретар Скупштине, штампа: Скупштина општине 

Алексинац. 
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