
 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ 

АЛИБУНАР 

  

Година: 39. Алибунар, 04. новембар 2020. године Бесплатан примерак Број 34 

 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

212. 

 

На основу члана 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени 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-др.закон, 87/2018 и 23/2019) и члана 58. Статута општине Алибунар – 
пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), на предлог Општинског савета 
за безбедност саобраћаја на путевима по Закључку бр. 06-111/2020-04 од 03.11.2020.г., Општинско 
веће општине Алибунар на 3. седници одржаној дана 04. новембра 2020. године доноси 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  

УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА У 2020. ГОДИНИ  
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 
I 

У Програму коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја 
на путевима у 2020. години на подручју Општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', 
бр. 2/2020), члан II мења се и гласи: 
 

''II 
За финансирање активности унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју 

општине Алибунар, у 2020. години, укупно се одређује износ од 11.577.565,22 динара. 
Остварена и неутрошена средстава из претходних година, а која ће се користити по овом 

Програму износе 5.5.877.565,22 динара. 
Планирана средства у 2020. години износе 5.700.000,00 динара. 

 
II 

Члан III мења се и гласи: 
''III 

Средства за реализацију Програма се расподељују на следећи начин: 
 
Редни 

број 
Врста активности Износ 

Унапређење саобраћајне инфраструктуре 

1. Израда пројеката за израду и постављање саобраћајне сигнализације 500.000,00 

2. Извођење радова на изради и постављању саобраћајне сигнализације  900.000,00 

3. Израда пројекта за увођење видео надзора саобраћајница 300.000,00 

4. Извођење радова на уградњи видео надзора саобраћајница 900.000,00 

5. Извођење радова на изради и постављању саобраћајне сигнализације на 

државним путевима кроз насељена места у зонама школа 

1.300.000,00 

6. Израда пројекта уређивања критичне деонице пута, на основу анализе 

узрока настанка саобраћајних незгода 

200.000,00 

Укупно 4.100.000,00 
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Поправљање саобраћајне инфраструктуре 

7. Радови на одржавању саобраћајница (одржавање трупа пута; одржавање 

саобраћајне инфраструктуре; редовно одржавање асфалтних коловоза, 

изградња и уређивање тротоара и сл.) 

3.427.565,22 

8. Извођење радова на унапређењу безбедности саобраћаја на критичним 

деоницама путева – по принципу суфинансирања са управљачем државних 

путева 

500.000,00 

Укупно 3.927.565,22 

 Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја 

9. Спровођење кампања у циљу безбедног учествовања у саобраћају – израда 

штампаног материјала 
150.000,00 

10. Спровођење кампања у циљу безбедног учествовања у саобраћају – 

набавка опреме и средстава 
150.000,00 

11. Набавка хомологованих седишта за децу  800.000,00 

12. Набавка флуоресцентних торби за ђаке прваке 250.000,00 

Укупно 1.350.000,00 

Унапређење саобраћајног васпитања и образовања на територији општине Алибунар 

13. Израда и набавка публикација за децу у предшколским установама и 

основним школама (стручна литература за децу предшколског узраста, 

стручна литература за децу школског узраста, саобраћајни комплети за ђаке 

прваке, опрема за повећање степена уочљивости у саобраћају за децу 

предшколског и школског узраста) 

250.000,00 

14. Набавка потребних основних средстава и опреме за потребе увежбавања 

радњи и едукацију у понашању у саобраћају за деце школског узраста (лап-

топ рачунар, пројектор и платно – евентуално екран већих димензија) 

100.000,00 

15. Подршка такмичењу школске деце на такмичењима са тематиком 

саобраћаја 
150.000,00 

Укупно 500.000,00 

Техничко опремање саобраћајне полиције 

16. Техничко опремање саобраћајне полиције 900.000,00 

Укупно 900.000,00 

Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја 

17. Израда Стратегије безбедности саобраћаја на територији општине Алибунар 600.000,00 

18 Истраживање проблема у безбедности саобраћаја на територији општине 

Алибунар (независна анализа узрока настанка саобраћајних незгода које 

припадају врсти слетања возила са пута, слетања са коловоза и удара у 

објекат поред пута, судара при вожњи у истом и супротном смеру кретања, 

обарања или гажења пешака) 

200.000,00 

Укупно 800.000,00 

 

УКУПНО 11.577.565,22 

 
III 

У члану IV став 1, алинеја 4 мења се и гласи: 
''- део радова на одржавању саобраћајница (активност под редним бројем 7) у износу од 

2.427.565,22 динара;''. 
 
 

Република Србија – АП Војводина 
ОПШТИНА АЛИБУНАР 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 400-37/2020-04 

Алибунар, 04. новембра 2020. године 
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ПРЕДСЕДНИЦА  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 
 
 

213. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010,101/2011, 93/2012,62/2013-исправка,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019-пречишћен текст), члана 58. Статута општине 
Алибунар – пречишћен текст(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/19) и члана 16. Одлуке о 
буџету Општине Алибунар за 2020. годину (''Службени лист општине Алибунар'', број 49/2019), а на 
предлог председника Општине Алибунар и по прибављеном мишљењу Одељења за финансије 
Општинске управе општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар на 3. седници одржаној 
04. новембра 2020.године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

(ПОВЕЋАЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ) 
 

Члан 1. 
Из средстава текуће буџетске резерве буџета општине Алибунар, утврђених Одлуком о 

буџету Општине Алибунар за 2020. годину (''Службени лист општине Алибунар'', број 49/2019), у 
оквиру Раздела 4 –Општинска управа, програмска активност 0602-0009, функција 112, позиција 58, 
економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 580.000,00 
динара за исплату накнаде одборницима и одборима. 
 

Члан 2. 
Средства из члана 1. овог Решења у износу од 580.000,00 динара распоређују се у оквиру 

Раздела 1 – Скупштина општине, програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, програмска 
активност 2101-0002 – Функционисање скупштине, функција 111 – Извршни и законодавни органи, 
позиција 4, економска класификација 423 – Услуге по уговору, извор финансирања 01 – приходи из 
буџета. 
 

Члан 3. 
Корисник овог Решења обавезан је да користи наведена средства наменски. 
По утрошку средстава корисник је у обавези да оправда добијена наменска средства. 

 
Члан 4. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу 
општине Алибунар''. 
 
 

Република Србија – АП Војводина 
ОПШТИНА АЛИБУНАР 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 400-36/2020-04 

Алибунар, 04. новембра 2020. године 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 
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       С А Д Р Ж А Ј 
 

 

 АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
 

 

212. Измене и допуне Програма коришћења средстава за финансирање унапређења 
безбедности саобраћаја на путевима у 2020. години на подручју општине Алибунар 

1 

213. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (повећање апропријације) 3 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Алибунар, 26310 Алибунар, Трг Слободе 4 
Тел. 013/641-031; Факс: 013/641-146; E-mail: uprava@alibunar,org.rs 

УРЕЂИВАЧКИ КОЛЕГИЈУМ:  Предраг Ковачев (уредник), Живанко Гојков, Данило Ћирић, Аница Бабић, 
Предраг Марковић, Зорица Бањаш, Душан Веља, Станислава Секулић, Вукоман Пајевић 

ШТАМПА: Кућна офсет штампарија Општинске управе општине Алибунар 

ред. 

бр. 
ПРЕДМЕТ 

стр. 


