
 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ 

АЛИБУНАР 

  

Година: 40. Алибунар, 12. март 2021. године Бесплатан примерак Број 6 

 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

 

49. 

 

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 и 23/2019) и члана 58. Статута општине 
Алибунар – пречишћен текст (''Сл. лист општине Алибунар'', број 23/2019), на предлог Општинског 
савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Алибунар, Општинско веће 
општине Алибунар на 8. седници, одржаној дана 15. јануара 2021. године, доноси 
 
 

ПРОГРАМ 
за рад Општинског савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине 

Алибунар за 2021. годину 
 
 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Програмом за рад Општинског Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији 

општине Алибунар за 2021. 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, средства за 

реализацију Програма предвиђена су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2021. годину у 
висини од 9.500.000,00 динара и биће усмерена за 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 Општинског Савета за безбедност саобраћаја на путевима на 
територији општине Алибунар до нивоа реализованих прихода. 
 

Члан 4. 
Уколико се приходи не остваре у планираном износу, планиране активности реализују се 

према степену приоритета које одреди Општински Савет за безбедност саобраћаја на путевима на 
територији општине Алибунар. 
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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 Агенцији на сагласност путем ИСА 
апликације. 
 
 
II РЕАЛИЗАЦИЈА МЕРА И РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА 
 

Члан 6. 
Средства за реализацију дефинисана у члану 2. Програма, сходно одредбама Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима и Правилника о раду савета за координацију послова 
безбедности саобраћаја на путевима, користиће се за мере и активности описане у табели. 
 
 



Област рада Мера Активност Рокови 
Финансијска 

средства 
Одговорни 

субјекти 
Проценат 

Проценат 
по 

областима 

Унапређење 
саобраћајне 
инфраструктуре 

Извођење 
саобраћајне 
сигнализације 
у зони школе у 
насељеом 
месту 
Владимировац 

Упућивање иницијативе на адресу ЈП ``Путеви 
Србије`` као управљачу пута, на основу пројектног 
решења из пројекта саобраћаја и саобраћајне 
сигнализације у зони школе поред државног пута 
IБ реда број 10 у насељеном месту Владимировац 
 

Учешће у закључивању уговора са управљачем 
пута за извођење предметне саобраћајне 
сигнализације 
 

Праћење реализације извођења радова у складу 
са закљученим уговором и 
надлежностима Савета за безбедност саобраћаја 

Фебруар 
 
 
 
 
 
Март – 
Април 
 
 
Мај – Јун 

820.000,00 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја; 

 

Управљач 
путева на 
територији 
општине 
Алибунар 

8,6 

50 

Извођење 
саобраћајне 
сигнализације 
у зони школе у 
насељеном 
месту 
Алибунар 

Упућивање иницијативе на адресу ЈП ``Путеви 
Србије`` као управљачу пута, на основу пројектног 
решења из Пројекта саобраћаја и саобраћајне 
сигнализације у зони школе поред државног пута 
IIА реда број 132 у насељеном месту Алибунар 
 

Учешће у закључивању Уговора са управљачем 
пута за извођење предметне саобраћајне 
сигнализације 
 

Праћење реализације извођења радова у складу 
са закљученим уговором и надлежностима Савета 
за безбедност саобраћаја 

Фебруар 
 
 
 
 
 
Март – 
Април 
 
 
Мај – Јун 

540.000,00 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја; 

 
Управљач 
путева на 
територији 
општине 
Алибунар 

5,7 

Уређивање 
сигурног пута 
од куће до школе 
у насељеном 
месту 
Алибунар 

Упућивање иницијативе на адресу ЈП ``Путеви 
Србије`` као управљачу пута, на основу пројектног 
решења из Пројекта саобраћаја и саобраћајне 
сигнализације у зони школе поред државног пута 
IIА реда број 132 у насељеном месту Алибунар 
 

Учешће у закључивању Уговора са управљачем 
пута за извођење предметне саобраћајне 
сигнализације 
 

Праћење реализације извођења радова у складу 
са закљученим уговором и надлежностима Савета 
за безбедност саобраћаја 

Фебруар 
 
 
 
 
 
Март – 
Април 
 
 
Мај – Јун 

1.120.000,00 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја; 

 
Управљач 
путева на 
територији 
општине 
Алибунар 

11,8 

Извођење 
саобраћајне 
сигнализације 

Упућивање иницијативе на адресу ЈП ``Путеви 
Србије`` као управљачу пута, на основу пројектног 
решења из Пројекта саобраћаја и саобраћајне 

Фебруар 
 
 

1.180.000,00 
Савет за 

безбедност 
саобраћаја; 

12,4 
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у зони школе у 
насељеном 
месту 
Николинци 

сигнализације у зони школе поред државног пута 
IБ реда број 10 у насељеном месту Николинци 
 

Учешће у закључивању Уговора са управљачем 
пута за извођење предметне саобраћајне 
сигнализације 
 

Праћење реализације извођења радова у складу 
са закљученим уговором и надлежностима Савета 
за безбедност саобраћаја 

 
 
 
Март – 
Април 
 
 
Мај – Јун 

 
Управљач 
путева на 
територији 
општине 
Алибунар 

Израда 
тротоара и 
пешачких 
ограда на 
деоницама са 
повећаним 
кретањима 
деце 

Дефинисање локација и техничких спецификација 
потребних радова 
 

Спровођење поступка набавке 
 
 

Извођење радова на изради тротоара и пешачких 
ограда 

Март – 
Април 
 
Март – 
Април 
 

Април - Јун 

700.000,00 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја; 

 

Управљач 
путева на 
територији 
општине 
Алибунар 

7,4 

Постављање 
брзинских 
дисплеја у 
зонама школа 
и зонама са 
повећаним 
учешћем деце 
у саобраћају 

Дефинисање локација и пројектног задатка за 
израду пројекта 
 

Спровођење поступка набавке за 
израду пројектно-техничке документације 
 

Израда пројектно-техничке документације и 
прибављање сагласности на исту од стране ЈП 
''Путеви Србије'' 
 

Спровођење поступка набавке за 
извођење радова на постављању брзинских 
дисплеја 
 

Извођење радова на 
постављању брзинских дисплеја 

Март – 
Април 
 
Април 
 
 
Мај 
 
 
 
Мај – Јун 
 
 
 
Јун 

390.000,00 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја; 

 

Управљач 
путева на 
територији 
општине 
Алибунар 

4,1 

Рад савета 

Спровођење 
седница Савета 

Редовно одржавање седница Савета Јануар - 
Децембар 

250.000,00 

Извршни органи 
општине 
Алибунар 

 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

2,6 

5,2 

Додатно 
ангажовање 

Рад појединих чланова Савета, или других 
ангажованих лица, ван редовних седница Савета, 

Јануар - 
Децембар 

250.000,00 
Извршни органи 

општине 
2,6 
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појединих 
чланова Савета, 
или ангажованих 
лица од стране 
Савета, на 
реализацији 
планираних 
активности 

са циљем реализације планираних активности Алибунар 
 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

Унапреење 
саобраћајног 
образовања и 
васпитања 

Реализација 
пројекта 
''Пажљивкова 
смотра 2021'' 

Штампање текстова за реализацију школске 
сморте 
 

Набавка превоза деце на смотру 
 

Набавка награда, диплома, медаља и пехара за 
смотру 
 

Организација и реализација смотре 

Јануар 
 
 
Јануар 
 
Март 
 
 

Април - Мај 

300.000,00 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја  

 

Канцеларија за 
младе 

 

Директор Актива 
основних школа 

 

Саобраћајна 
полиција 

3,2 

6,7 

Подела књиге и 
бојанке 
''Пажљивкова 
правила у 
саобраћају'', са 
организацијом 
едукативног часа 
о безбедном 
понашању у 
саобраћају 

Преузимање књиге и бојанке од стране Агенције 
за безбедност саобраћаја РС 
 
Набавка превоза деце 
 
 
Организација и реализација поделе материјала и 
одржавања едукативног часа 

Октобар – 
Новембар 
 
Новембар – 
Децембар 
 
Новембар - 
Децембар 

100.000,00 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја  

 

Канцеларија за 
младе 

 

Директор Актива 
основних школа 

 

Саобраћајна 
полиција 

1,1 

Унапређење 
стручних знања 
учитеља и 
наставника у 
области 
безбедности 
саобраћаја 

Спровођење набавке за одабир акредитованог 
семинара 
 

Штампање потврда о одслушаном семинару 
 

Организација одржавања семинара 

Април 
 
 
Мај – Јун 
 
 
Мај - Јун 

120.000,00 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

 
Служба за јавне 

набавке ОУ 
Алибунар 

1,3 

Обука за 
правилну 
употребу дечјих 
ауто седишта 

Успостављање сарадње са Агенцијом за 
безбедност саобраћаја РС, или другим 
акредитованим телом за реализацију обуке 
 

Набавка превоза учесника 

Април 
 
 
 

100.000,00 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

 

1,1 
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Организација и реализација обуке 
Април – Мај 
 
Април - Мај 

Служба за јавне 
набавке ОУ 
Алибунар 

Превентивно – 
промотивне 
активности из 
области 
безбедности 
саобраћаја 

Набавка дечјих 
ауто седишта 

Формирање техничке спецификације седишта 
 
Спровођење поступка набавке 
 
 
Физичко прибављање седишта и подела по 
унапред дефинисаним критеријумима 

Фебруар 
 
 
Фебруар – 
Март 
 
 
Март 

730.000,00 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

 
Служба за јавне 

набавке ОУ 
Алибунар 

7,7 

13,4 

Набавка 
светлоодбојних 
школских торби, 
прслука и других 
погодних 
материјала за 
децу 

Формирање спецификације предметних 
превентивно- промотивних материјала 
 
Спровођење поступка набавке 
 
Физичко прибављање предметног материјала и 
подела истог 

Јул 
 
 
Јул – Август 
 
Август 

250.000,00 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

 
Служба за јавне 

набавке ОУ 
Алибунар 

2,6 

Подршка 
такмичењу 
школске деце на 
такмичењу ''Шта 
знаш о 
саобраћају?'' 

Подршка у набавци награда, диплома, медаља и 
пехара 
 
Подршка у набавци репрезентације за 
организовање такмичења 

Мај – 
Октобар 
 
Мај - 
Октобар 

150.000,00 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја   

 
Саобраћајна 

полиција 

1,6 

Спровођење 
кампања у циљу 
безбедног 
учествовања у 
саобраћају 
старијих 
учесника у 
саобраћају 

Успостављање сарадње са Агенцијом за 
безбедност саобраћаја РС у циљу заједничког 
спровођења кампање усмерене на 65+ учеснике у 
саобраћају – промо материјал 
 

Набавка потребног промо материјала 

Март – 
Новембар 
 
 
 
 
Март - 
Новембар 

30.000,00 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја   

 
Саобраћајна 

полиција 

0,3 

Спровођење 
кампања у циљу 
безбедног 
учествовања 
бициклиста у 
саобраћају 

Успостављање сарадње са Агенцијом за 
безбедност саобраћаја РС у циљу заједничког 
спровођења кампање усмерене на бициклисте – 
промо материјал 
 

Набавка потребног промо материјала 

Март – 
Новембар 
 
 
 
Март - 
Новембар 

30.000,00 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја   

 
Саобраћајна 

полиција 

0,3 
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Спровођење 
кампања у циљу 
унапређења 
ставова о 
безбедности 
саобраћаја 
возача ПА 

Успостављање сарадње са Агенцијом за 
бзебдност саобраћаја РС у циљу заједничког 
спровођења кампање усмерене на унапређивање 
ставова возача ПА, у цуљу брзине кретања иили 
веивања појаса – промо материјал, едукација 
 

Спровођење набавке потребног промо материјала 
 

Спровођење набавке за одабир акредитованог 
предавача едукације 
 
 

Набавка превоза учесника 
 
 

Организација и реализација обуке 

Март – 
Новембар 
 
 
 
Март – 
Новембар 
 
Март – 
Новембар 
 
Март – 
Новембар 
 
Март - 
Новембар 

90.000,00 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

 
Служба за јавне 

набавке ОУ 
Алибунар 

 
Саобраћајна 

полиција 

0,9 

Научно – 
истраживачки рад у 
области 
безбедности 
саобраћаја 

Израда 
Стратегије 
безбедности 
саобраћаја на 
територији 
општине 
Алибунар, са 
Акционим 
планом 
безбедности 
саобраћаја 

Формирање спецификације и захтева за израду 
предметних докумената 
 
Спровођење поступка набавке 
 
 
Активно учешће у изради докумената 
 
 
Завршетак израде докумената 

Јануар – 
Фебруар 
 
Фебруар – 
Март 
 
Март – 
Април 
 
Април 

800.000,00 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

 
Служба за јавне 

набавке ОУ 
Алибунар 

 
Саобраћајна 

полиција 

8,4 

10 Израда пројекта 
микро 
истраживања 
стања 
безбедности 
деце на 
територији 
општине 
Алибунар 

Формирање пројектног задатка и захтева за 
израду пројекта 
 
Спровођење поступка набавке 
 
Активно учешће у изради пројекта 
 
Завршетак израде докуента 

Април 
 
 
Април – Мај 
 
Мај – Јун 
 
Јун 

150.000,00 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

 

Служба за јавне 
набавке ОУ 
Алибунар 

 

Канцеларија за 
младе 

 

Саобраћајна 
полиција 

1,6 

Опремање 
јединица 
саобраћајне 

Набавка 
путничког возила 
за потребе рада 

Формирање техничке спецификације возила 
 
Спровођење поступка јавне набавке 

Јануар 
 
 

1.400.000,00 
Савет за 

безбедност 
саобраћаја 

14,7 14,7 
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Број 6– Страна 8 

полиције и других 
органа надлежних 
за послове 
безбедности 
саобраћаја 

радарске 
јединице 
саобраћајне 
полиције ПС 
Алибунар 

 
 
Физичко прибављање возила и стављање у 
процес рада 

Фебруар – 
Март 
 
Март 

Служба за јавне 
набавке ОУ 
Алибунар 

 

Саобраћајна 
полиција 

УКУПНО (%) 100% 

 
 

Република Србија – АП Војводина 
Општина Алибунар 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 22-1/2021-04 

Алибунар, 15. јануара 2021. године 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 
 



 
 

       С А Д Р Ж А Ј 
 

 

 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

49. Програм за рад Општинског савета за безбедност саобраћаја на путевима на 
територији општине Алибунар за 2021. годину 

1 

   
   
   

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. 


