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На основу члана 8. став 3.
Закона о безбедности саобраћаја на
путевима ( „Сл. гласник РС“, бр.
41/09, 53/10, 101/11, 32/13-одлука УС
и 55/14) на Седници одржаној дана
30.03.2016.
године
Савет
за
безбедност саобраћаја на путевима
општине Баточина доноси
ПРАВИЛНИК О РАДУ
САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником се ближе
уређује делокруг рада, начин рада и
одлучивања,
задаци,
извори
финансирања, расподела средстава,
организација и друга питања од
значаја за рад Савета за безбедност
саобраћаја на путевима општине
Баточина (у даљем тексту: Савет).
Члан 2.

саобраћаја
на
путевима
надлежности општине Баточина.

из

Члан 3.
Савет непрекидно прати стање
безбедности саобраћаја на путевима и
на основу тога покреће иницијативе за
предузимање одговарајућих мера и
активности у циљу унапређења
безбедности саобраћаја на путевима и
исте предлаже Oпштинском већу
општине Баточина (у даљем тексту:
Општинско
веће),
а
посебно
иницијативе за доношење стратешких
аката, програма и планова, као што
су:
1. Стратегија безбедности саобраћаја
на путевима,
2. Годишњи ( Акциони)
безбедности саобраћаја,
3.
Програм
рада
у
безбедности саобраћаја,

план

области

4. Програм трошења средстава
намењених унапређењу безбедности
саобраћаја и

.
Савет,
као
тело
за
координацију има трајни задатак
подстицања,
организовања
и
усклађивања послова безбедности

5. Иницијативе за доношење нових и
измене постојећих прописа који се
односе на безбедност саобраћаја.
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Члан 4.
Савет разматра предлоге и даје
мишљење на све акте који се односе
на безбедност саобраћаја на путевима
на територији општине Баточина.
Члан 5.
Одредбе овог Правилника су
обавезне за све чланове Савета и
друга лица која учествују у раду
Савета или присуствују седницама
овог органа, по позиву председника
Савета.
Члан 6.
Председник Савета се стара и
одговоран је за правилну примену
одредаба овог Правилника.
Члан 7.
Седнице Савета су отворене за
јавност, осим ако овим Правилником,
за поједине случајеве, није другачије
одређено.
Члан 8.

- анализира, прати и предлаже мере за
унапређење
опште
безбедности
саобраћаја на путевима на територији
општине Баточина,
- обавља превентивно-промотивне
активности и води кампању о
безбедности саобраћаја на путевима
на територији општине Баточина,
- припрема предлог стратегије и
годишњег
плана
безбедности
саобраћаја на путевима који доноси
Скупштина општине Баточина, а у
складу са Националном стратегијом
безбедности саобраћаја коју доноси
Влада Републике Србије,
- припрема Програм коришћења
средстава
за
финансирање
унапређења безбедности саобраћаја
на путевима на територији општине
Баточина,
- обавља и друге послове везане за
унапређење безбедности саобраћаја у
складу са законом.
III ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
САВЕТА

Савет је независтан у свом
раду.
Савет за свој рад одговара
Општинском већу.
Савет је дужан да на захтев
Општинског већа, а најмање два пута
годишње, поднесе извештај о стању
безбедности саобраћаја на путевима.
II ДЕЛОКРУГ РАДА САВЕТА
Члан 9.
Задаци Савета су да:

Члан 10.
Извори средстава за послове у
функцији унапређења безбедности
саобраћаја на путевима су:
1. буџет општине,
2. средства у висини од 30%
наплаћених новчаних казни за
прекршаје предвиђене прописима о
безбедности саобраћаја на путевима
учињене на територији општине
Баточина,
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IV ОРГАНИЗАЦИЈА САВЕТА
3. поклони
Баточина,

и

донације

општини
Члан 13.

4. остали приходи.
Члан 11.
Средства у висини од 50% од
средстава предвиђених из тачке 2.
члана 10. користе се за поправљање
саобраћајне
инфраструктуре,
а
преосталих 50% за финансирање:
- рада Савета,
- унапређење саобраћајног васпитања
и образовања,
- превентивно-промотивне активности
из области безбедности саобраћаја,
- научно-истраживачки рад у области
безбедности саобраћаја и

У раду Савета учествују
председник, заменик председника,
чланови Савета као и представници
других заинтересованих субјеката, по
позиву председника.
Члан 14.
Савет може формирати радне
групе као облик непосредног рада
чланова Савета које су задужене за
поједине активности безбедности
саобраћаја на путевима и то за:
1.
унапређење
саобраћајног
образовања и васпитања,
2. унапређење безбедности путева и
улица у општини Баточина,
3. техничко регулисање саобраћаја,

- техничко опремање јединица
Саобраћајне
полиције
које
контролишу и регулишу саобраћај на
путевима и других органа надлежних
за послове безбедности саобраћаја.

4. заштиту
саобраћају,

рањивих

учесника

у

5.
превентивно
промотивне
активности у безбедности саобраћаја,

Члан 12.
Средства из члана 11. овог
Правилника
користе
се
према
Програму коришћења средстава за
финансирање
унапређења
безбедности саобраћаја на путевима
на територији општине Баточина.
`
Програм из става 1. овог члана
на предлог Савета доноси Општинско
веће, у складу са чланом 10. и 11. овог
Правилника, а на основу члана 19.
Закона о безбедности саобраћаја на
путевима.

6. научно развојно-истраживачки рад
у безбедности саобраћаја на путевима
и друго
Члан 15.
Свака радна група има најмање
три члана, од којих је један
председник радне групе. Председника
и чланове радне групе именује Савет
на својој седници.
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седници присуствује довољан број
чланова за пуноважно одлучивање.
У случају да седници не
присуствује довољан број чланова за
одлучивање, седница се одлаже. У
том случају се одсутним члановима
доставља писано обавештење о дану
одржавања нове седнице.
Члан 20.

О организовању, саставу и
задацима и обавезама радних група
Савет доноси посебан закључак.
V НАЧИН РАДА И
ОДЛУЧИВАЊА САВЕТА
Члан 17.
Савет ради и одлучује о
пословима из свог делокруга на
седницама.
Седница Савета може се
одржати ако истој присуствује већина
од укупног броја чланова Савета.
Члан 18.
Председник Савета председава
седницом Савета, организује и
усклађује рад Савета и одговоран је за
законитост рада Савета.
Председника Савета у случају
одсутности или спречености да
остварује своје функције у Савету
замењује заменик председника.
Члан 19.
Седницу
Савета
отвара
председник Савета и утврђује да ли

Председник Савета сазива
седнице Савета писменим путем по
својој иницијативи. Позив за седницу
садржи место и време одржавања
седнице.
Позив за седницу доставља се
члановима Савета најмање 3 дана пре
дана за који се сазива седница.
Изузетно, позив за седницу
може се доставити и у краћем року,
при чему је председник Савета дужан
да на почетку седнице образложи
такав поступак.
Уз позив за седницу члановима
Савета се доставља предлог дневног
реда, материјал који се односи на
предлог дневног реда и записник са
претходне седнице.
У хитним случајевима, седница
Савета се може заказати и усменим
путем.
Члан 21.
Седница Савета се одвија по
утврђеном дневном реду.
Дневни
ред
председник Савета.

предлаже
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Дневни ред се утврђује на
основу предлога дневног реда који је
назначен у позиву за седницу Савета.
Сваки члан Савета има право
да предложи измене и допуне дневног
реда.
Председник Савета позива
чланове да се изјасне о предлогу
дневног реда. Ако нема примедби на
предлог дневног реда, предлог за
измену
и
допуну,
председник
констатује да је предложени дневни
ред усвојен.
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На
предлог
председника
Савета, у зависности од обима
дневног реда, Савет може пре
преласка на дневни ред да одлучи да
се трајање појединачних дискусија
ограничи.
У раду Савета, по позиву, могу
учествовати, без права одлучивања,
представници
градских
и
републичких предузећа, установа,
органа и организација, када се на
седници разматрају питања из њихове
надлежности.

Члан 22.

Председавајући може дати реч
и другим лицима позваним на
седницу.

Када је дневни ред утврђен,
прелази се на рад према усвојеним
тачкама дневног реда.

Члан 24.

Ако
је
то
потребно,
расправљање по појединим тачкама
дневног реда може почети излагањем
одређеног известиоца.

Када
председник
Савета
сматра да је питање, које је на
дневном реду седнице, довољно
разјашњено може предложити да се
дискусија оконча и да се приступи
доношењу одговарајуће одлуке.

После излагања известиоца
(ако га има), води се расправа о
питању које је на дневном реду.

Члан 25.

Сваки учесник у дискусији
може да изнесе предлог за решење
питања о коме се дискутује.
Члан 23.
Нико не може дискутовати на
седници Савета пре него што затражи
и добије реч од председавајућег на
седници.
Председавајући је дужан да
сваком члану Савета да реч за
дискусију по тачки дневног реда.

Савет
одлучује
јавним
гласањем, већином гласова присутних
чланова Савета.
Право гласа и одлучивања на
седници Савета имају изабрани
председник, заменик председника и
чланови Савета.
Члан 26.
О реду на седници стара се
председник.
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За повреду реда на седници
Савета може се изрећи мера
упозорења и одузимања речи.
Члан 27.
Мера упозорења се изриче
члану Савета који својим понашањем,
узимањем речи када му председник
није дао, упадање у реч говорнику
или сличним поступком нарушава ред
на седници или поступа противно
одредбама овог Правилника.
Мера одузимања речи изриче
се члану Савета који својим говором
нарушава ред на седници или
повређује одредбе овог Правилника, а
већ је на истој седници упозорен на
придржавање реда.
Уколико члан Савета и после
одузимања речи настави да својим
говором и понашањем нарушава ред
на седници Савета или поступа
супротно одредбама овог Правилника,
председник може да прекине седницу
с тим што ће одредити време и датум
наставка седнице.
Меру упозорења и одузимања
речи изриче председник Савета.
Члан 28.
Чланство у Савету престаје:
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Члан 29.

Председника Савета разрешава
Општинско веће на образложени
предлог
најмање
1/3
чланова
Општинског већа.
Чланове Савета разрешава
Општинско веће на образложени
предлог
најмање
1/3
чланова
Општинског већа или на предлог
председника Савета.
Истовремено, са предлогом за
разрешење, овлашћени предлагач
подноси
предлог
за
избор
председника или члана Савета.
Општинско веће истовремено доноси
одлуку о разрешењу и избору
председника или члана Савета.
Председнику
или
члану
Савета, који је разрешен, дужност
престаје даном разрешења.
Члан 30.
У случају подношења оставке
од стране председника или члана
Савета, истом престаје функција
даном
одржавања
седнице
Општинског већа на којој је
констатовано да је оставка поднета
односно даном одржавања прве
наредне седнице Општинског већа,
ако је оставка поднета између две
седнице Општинског већа.

- разрешењем,
- подношењем оставке,
- истеком мандата и
- и у другим случајевима прописаним
законом.

О поднетој оставци се не
отвара расправа, нити се одлучује.
На истој седници на којој је
констатована оставка председника
или члана Савета, на основу предлога
овлашћеног предлагача, именује се
нови председник или члан Савета.
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Члан 31.

Члан 34.

О раду седнице Савета води се
записник.

Председник је дужан да
одустане од примене одлуке Савета за
коју сматра да није у складу са
Законом.

Записник води члан Савета.
Записник
садржи
имена
присутних чланова, дневни ред
седнице, име председавајућег на
седници, имена чланова који не
присуствују седници, имена лица која
по позиву учествују на седници,
питања која су разматрана на седници
и закључке донете по тим питањима.
Председник,
заменик
председника и чланови Савета имају
право да ставе примедбе на записник.
Приликом усвајања записника,
Савет одлучује о примедбама које су
стављене на записник.
Записник
потписују
председавајући и сви чланови Света
који су присуствовали седници
Савета, као и члан Савета који води
Записник.
VI АКТИ САВЕТА
Члан 32.
Савет доноси предлоге и
закључке
који
се
достављају
Општинском
већу
на
даљу
надлежност.

Председник може писмено
овластити поједине чланове Савета да
потписују поједине акте у вези са
распоређеним пословима.
Члан 35.
Стручне, организационе и
административно-техничке послове за
потребе Савета врши Општинска
управа општине Баточина.
Члан 36.
У свом раду Савет користиће
печат Општинске управе општине
Баточина.
VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37.
Овај Правилник ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у
"Службеном
гласнику
општине
Баточина".
САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
САОБРАЋАЈА
НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА

Члан 33.
Одлуке које донесе Савет
потписује председник Савета, а у
случају његове спречености, заменик
председника Савета.

Број: 110-6/16-01 од 30.03.2016.
године
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
__________________________
Радиша Милошевић
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На основу члана 100. Закона о
заштити животне средине (''Службени
гласник РС'', број 135/04 и 36/09,
36/09- др. закон, 72/09-др. закон и
43/2011-одлука УС), члана 7. Одлуке
о буџетском фонду за заштиту
животне средине Општине Баточина
(''Службени
гласник
Општине
Баточина'', број 6/2009), члана 6.
Одлуке о буџету Општине Баточина
за 2016. годину (''Сл. гласник
општине Баточина'', бр. 16/15), члана
43. Пословника о раду Општинског
већа општине Баточина (''Сл. гласник
општине Баточина'', број 8/12), а уз
сагласност
Министарства
пољопривреде и заштите животне
средине Републике Србије, број 40100-00208/2015-09
од
26.01.2016.
године, Општинско веће општине
Баточина, на седници одржаној дана
01.04.2016. године, донело је

ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА
СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЗА 2016. ГОДИНУ
Члан 1.
Средства Буџетског фонда за
заштиту животне средине општине
Баточина, у 2016. години, планирана
су Одлуком о буџету општине
Баточина за 2016. годину, функција
560, позиција 194, 195, 196 и 197 (''Сл.
гласник
општине
Баточина'',
бр.16/15).
У складу са напред наведеним,
средства ће се користити у следећим
програмским активностима:
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УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
И ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ

0001

унапређење система одржавања зелених површина и изградња нових 100.000 д.
Пројекти озелењавања и унапређења квалитета зелених површина
150.000 д.
(набавка садног материјала, трошкови садње и сл.)
Из разлога увећања зелених површина у општини Баточина приступило се
континуираним активностима на њиховом повећању и уређивању.
Овогодишње активности обухватиће нове засаде као и израду потребне
инфраструктуре која је неопходна за одржавање и очување зелених
површина.
-

-

100.000 д.

уништавање амброзије на територији општине Баточина

Укупно:

350.000 д
УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ

0002
-

унапређење система управљања отпадом

100.000 д.

Наставиће се и са досадашњим активностима на уређењу и
уклањању дивљих депонија.
500.000 д.
Наставак активности на решавању проблема дивљих депонија и сметлишта
и унапређењу нивоа управљања отпадом на територији општине Баточина.
Успостављање и унапређење активности у области збрињавања
селектованог и кабастог отпадног материјала.
-

ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
0003
-

повремена циљана мерења у животној средини са акцентом на
мерењу квалитета ваздуха на територији насеља Баточина

200.000 д.
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ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ И УНАПРЕЂЕЊЕ
ПОДРУЧЈА СА ПРИРОДНИМ СВОЈСТВИМА
- Активности на унапређењу и развоју природног добра ''Рогот'' са
указаним активностима и потребама унапређења функционисања, а
све преко управљача ПД ''Рогот'' – Ш.Г. ''Крагујевац''

50.000 д.

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ

0005
-

Интервентне активности на подручју општине Баточина, на очувању,
заштити и унапређењу животне средине за које се током године 100.000 д.
јавља потреба а није их било могуће прецизно планирати.

У К У П Н О: Буџетски фонд за заштиту животне средине
Члан 2.
Овај Програм ступа на снагу
даном објављивања у ''Службеном
гласнику општине Баточина''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-295/16-01 од 01.04.2016.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радиша Милошевић
Образложење
Правни основ за доношење
Програма
коришћења
средстава
буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2016. годину, садржан је у
члану 100. Закона о заштити животне

1.300.000
д.

средине (''Службени гласник РС'', бр.
135/04, 36/09, 36/09-други закон,
72/09-др. и 43/11-одлука УС) којим је
прописано између осталог да је
јединица локалне самоуправе у
обавези да отвори буџетски фонд у
складу са законом којим се уређује
буџетски систем, да се средства
буџетског фонда користе наменски, за
финансирање акционих и санационих
планова у складу са Националним
програмом, односно за финансирање
програма и планова јединице локалне
самоуправе из члана 68. истог закона.
Такође је пописано да се средства
буџетског фонда користе на основу
утврђеног
програма
коришћења
средстава буџетског фонда који
доноси надлежан орган јединице
локалне самоуправе, уз сагласност
Министарства.
Програм
коришћења
средстава буџетског фонда за заштиту
животне средине за 2016. годину,
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израђен је на основу члана 100.
Закона о заштити животне средине
(''Службени гласник РС'', број 135/04
и 36/09, 36/09- др. закон, 72/09-др.
закон и 43/2011-одлука УС), члана 7.
Одлуке о буџетском фонду за заштиту
животне средине Општине Баточина
(''Службени
гласник
Општине
Баточина'', број 6/2009) и члана 6.
Одлуке о буџету Општине Баточина
за 2016. годину (''Сл. гласник
општине Баточина'', бр. 16/15).
Средства Буџетског фонда за
заштиту животне средине општине
Баточина, у 2016. години, планирана
су Одлуком о буџету општине
Баточина за 2016. годину, функција
560, позиција 194, 195, 196 и 197 (''Сл.
гласник општине Баточина'', бр.16/15)
у износу од 1.300.000,00 динара.
Средства Буџетског фонда за
заштиту животне средине користе се
у складу са Програмом коришћења
средстава буџетског фонда за заштиту
животне средине за 2016. годину.
Одељење за имовинско правне
послове, урбанизам, грађевинарство,
стамбено-комуналне и инспекцијске
послове Општинске управе општине
Баточина, у складу са чланом 100.
став 5. Закона о заштити животне
средине и чланом 8. Одлуке о
Буџетском фонду за заштиту животне
средине општине Баточина, обратило
се дописом број 031-19/16-01 од
20.01.2016. године, Министарству
пољопривреде и заштите животне
средине Републике Србије, ради
давања сагласности на Предлог
програма
коришћења
средстава
Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2016. годину.
Министарство пољопривреде и
заштите животне средине Републике
Србије, дало је сагласност на Предлог
програма
коришћења
средстава

ГОДИНА 2016.

буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2016. годину бр.401-0000208/2015-09, од 26.01.2016. године,
На основу свега наведеног,
предлаже се Општинском већу
општине Баточина да донесе Програм
коришћења
средстава
буџетског
фонда за заштиту животне средине за
2016. годину.
________________________________
На основу члана 17, 18. и 19.
Закона о безбедности саобраћаја на
путевима (''Сл. гласник РС'', бр.
41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013одлука УС и 55/2014), члана 43.
Пословника о раду Општинског већа
општине
Баточина
(''Службени
гласник општине Баточина'', бр. 8/12),
Општинско веће општине Баточина,
на предлог Савета за безбедност
саобраћаја нa путевима општине
Баточина, на седници одржаној дана
01.04.2016. године, донеo је
ПРОГРАМ
коришћења средстава за
финансирање унапређења
безбедности саобраћаја на путевима
на територији општине Баточина за
2016. годину
1.
Програмом
коришћења
средстава за унапређење безбедности
саобраћаја на територији општине
Баточина за 2016. годину (у даљем
тексту: Програм) утврђује се начин
коришћења средстава од наплаћених
казни за саобраћајне прекршаје на
територији општине Баточина, за
активности које се током 2016. године
планирају у циљу унапређења
безбедности саобраћаја на путевима.
2. Средства за реализацију овог
Програма, предвиђена су Одлуком о
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буџету општине Баточина за 2016.
годину (''Сл. Гласник општине
Баточина'', бр. 15/16), економска
класификација 743324 – новчане
казне
у
укупном
износу
од
6.000.000,00 динара.
Коришћење
наведених
средстава
биће
засновано
на
принципу финансирања програмских
задатака из реалних извора, по
динамици које 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 које одреди Савет
за безбедност саобраћаја на путевима
општине Баточина (у даљем тексту:
Савет).
3. Средства за реализацију овог
Програма, у 2016. години, сходно
одредбама Закона о безбедности
саобраћаја на путевима (''Сл. гласник
РС'',. бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011,
32/2013-одлука УС и 55/2104)
користиће се према следећем:

12

БРОЈ IV

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

ГОДИНА 2016.

Ред.
Број

Намена

Износ

1.

Унапређење саобраћајне инфраструктуре

2.700.000,0
0

1.1

Саобраћајно-техничко уређење зона школа

1.000.000,00

1.2
1.3

Израда пројеката и студија о унапређењу безбедности саобраћаја
са индентификацијом и санацијом црних тачака
Израда главног саобраћајног пројекта вертикалне и хоризонталне
саобраћајне сигнализације

1.100.000,00
600.000,00

2.

Унапређење саобраћајног васпитања и образовања

740.000,00

2.1

Уређење саобраћајних полигона за едукацију деце

249.000,00

2.2

2.3

2.4

2.5

3.
3.1
3.2
3.3
3.6
3.7

Eдукација младих у саобраћају- Предавање представника Савеза
квадриплегичара и параплегичара Србије (намењено завршним
годинама средње школе, узрасту који тренутно полаже возачки
испит)
- Предавања за средњошколце (намењено завршним годинама
средње школе, узрасту који тренутно полаже возачки испит);
- Друга активност у току године са ученицима завршних година
средње школе (у реализацији невладине организације или
канцеларије за младе)
Стручно усавршавање учитеља и наставника у циљу унапређења
рада са децом
Организовање конкурса за литерарне и ликовне радове на нивоу
једног узраста (5. разред основне школе), поклони за најбоље
(таблет рачунари, бицикле), циљ са бољим поклонима је да се
деца заинтересују за ову тему
Организовање ученицима првог и другог разреда основне школе,
у другом полугодишту, представе едукативног карактера ( у
реализацији невладиних организација)

Превентивно-промотивне активности из области
безбедности саобраћаја
Реализација кампања безбедности саобраћаја
( израда брошура, флајера и постера)
Подршка такмичења деце у области безбедности саобраћаја (
награде, едукативни материјал, брошуре...)
Набавка ауто-седишта за новорођенчад
Набавка светлоодбојних прслука за ученике I разреда ОШ „Свети
Сава“
Израда превентивно-промотивног материјала намењеног
бициклистима (брошуре за бициклисте и трептућа светла се деле
бициклистима као поклон)

41.000,00

100.000,00

50.000,00

200.000,00

100.000,00

955.000,00
200.000,00
130.000,00
380.000,00
50.000,00
100.000,00
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Набвка комплета наочара за симулацију утицаја алкохола тзв.
„пијане наочаре“
Набавка опреме- (бицикл, кацига...) за реализацију саобраћајне
секције за ученике ОШ „Свети Сава“

70.000,00
25.000,00

4.

Научно-истраживачки рад у области безбедности
саобраћаја

800.000,00

4.1

Израда Стратегије безбедности саобраћаја и Акционог плана

800.000,00

5.

Рад општинског тела за безбедност саобраћаја

305.000,00

5.1

- Учешће чланова Савета на стручним скуповима;
- БСЛЗ- Међународна конференција о безбедности саобраћаја у
локалној заједници
Накнаде члановима Савета за рад на седницама

130.000,00

5.3

Накнаде ангажованим лицима за предавања о правилној
употреби дечијих ауто-седишта ( 4х годишње приликом поделе
дечијих ауто-седишта трудницама/породиљама)

35.000,00

6.

Опремање јединица саобраћајне полиције и других
органа надлежних за безбедност саобраћаја

500.000,00

6.1

Опремање јединица саобраћајне полиције опремом неопходном
за рад на терену а у циљу побољшања и унапређења безбедности
саобраћаја (алкометари, стоп таблице, батеријске лампе..)

500.000,00

УКУПНО:

6.000.000,0
0

5.2

4.
Савет
за
безбедност
саобраћаја на путевима општине
Баточина достављаће Општинском
већу Годишњи извештај о реализацији
Програма коришћења средстава за
унапређења безбедности саобраћаја,
најкасније до 31. јануара текуће за
претходну годину.
5. Стручне и административно
техничке послове
у вези
са
реализацијом Програма обављаће
Општинска
управа
општине
Баточина.
Набавка добара, услуга и
радова вршиће се у складу са
одредбама Закона о јавним набавкама.

140.000,00

6. Овај Програм објавити у
''Службеном гласнику општине
Баточина''
Образложење
Правни основ за доношење
Програма коришћења средстава за
финансирање
унапређења
безбедности саобраћаја на путевима
на територији општине Баточина за
2016. годину, садржан је у члану 17.
Закона о безбедности саобраћаја на
путевима (''Сл. гласник РС'', бр.
41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013одлука УС и 55/2014-др.закон и
9/2016 – одлука УС), којим је између
осталог одређено да извор средстава
за унапређење безбедности саобраћаја
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представљају неплаћене новчане
казне за прекршаје предвиђене
прописима о безбедности саобраћаја
на путевима, члан 18. Закона којим је
одређено да се средства од новчаних
казни користе за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја
на путевима и то од 30% средстава
која припадају буџету јединице
локалне
самоуправе
на
чијој
територији је прекршај учињен, као и
члан 19. Закона којим је одређено да
се
средства
за
унапређење
безбедности саобраћаја користе према
Програму који доноси надлежни
извршни орган јединице локалне
самоуправе, на предлог тела за
координацију. Чланом 43. Пословника
о раду Општинског већа општине
Баточина
(''Службени
гласник
општине Баточина'', број 8/12),
прописано је да у вршењу својих
надлежности Општинско веће доноси
одлуке, решења, закључке и друга
потребна акта.
Савет за безбедност саобраћаја
на путевима на територији општине
Баточина донео је предлог Програма
коришћења средстава за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја
на путевима на територији општине
Баточина за 2016. годину, број 0604/16-01 од 22.02.2016. године и
предлог Одлуке о првој измени и
допуни
Програма
коришћења
средстава
за
финансирање
унапређења безбедности саобраћаја
на путевима на територији општине
Баточина за 2016. годину број 020288/16-01од 30.03.2016. године.
Средства за реализацију овог
Програма, предвиђена су Одлуком о
буџету општине Баточина за 2016.
годину (''Сл. Гласник општине
Баточина'', бр. 15/16), економска
класификација 743324 – новчане

ГОДИНА 2016.

казне
у
укупном
износу
од
6.000.000,00 динара.
На основу наведеног, предлаже
се Општинском већу општине
Баточина
да
донесе
Програм
коришћења средстава за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја
на путевима на територији општине
Баточина за 2016. годину.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-296/16-01 од 01.04.2016.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радиша Милошевић
На
основу
члана
43.
Пословника о раду Општинског већа
општине
Баточина
("Службени
гласник општине Баточина", број
8/12), у складу са чланом 7. став 3
Закона
о
озакоњењу
објеката
("Сл.гласник 96/2015) , Програмом
пописа
незаконито
изграђених
објеката на територији општине
Баточина број: 351-170/15-03 од
24.12.2015 године, ставом IV решења
председника општине Баточина 02016/16-01 од 12.01.2016. године,
Општинско веће општине Баточина,
на седници одржаној дана 01.04.2016.
године, усвојило је
РЕШЕЊЕ
новчаној накнади члановима
Комисије за попис и евиденцију
незаконито изграђених објеката на
територији општине Баточина
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Члан 1.

Члановима Комисија за попис
и евиденцију незаконито изграђених
објеката на територији општине
Баточина, образованих решењима
председника општине Баточина 02016/16-01 од 12.01.2016. године и број
020-99/16-01 од 09.02.2016. године,
одређује се месечна накнада за рад у
износу од 17.000,00 динара нето, по
члану Комисије.
Члан 2.
Накнада за рад члановима
Комисија, обухвата период од почетка
рада Комисија тј. од образовања
Комисија решењима из члана 1. овог
решења.
Члан 3.
Чланови Комисија се обавезују
да попис и евиденцију незаконито
изграђених објеката врше у складу са
Програмом
пописа
незаконито
изграђених објеката на територији
општине Баточина број: 351-170/15-03
од 24.12.2015 године, као и да исти
окончају у року предвиђеним Законом
о озакоњењу објеката.
Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу
даном доношења и има се објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број 020-297/16-01 од 01.04.2016.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радиша Милошевић

ГОДИНА 2016.

На
основу
члана
43.
Пословника о раду Општинског већа
општине
Баточина
(''Службени
гласник општине Баточина'', број
8/12), и одредаба Одлуке о јавним
паркиралиштима(''Службени гласник
општине Баточина'', број 7/09),
Општинско веће општине Баточина,
на седници одржаној дана 01.04.2016.
године, донело је
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ
ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА
БЕСПЛАТНО КОРИШЋЕЊЕ
ОБЕЛЕЖЕНИХ ПАРКИНГ
МЕСТА НА ЈАВНИМ ОПШТИМ И
ПОСЕБНИМ
ПАРКИРАЛИШТИМА ЗА ОСОБЕ
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ДРУГА
ЛИЦА
Члан 1.
Правилником о начину и
поступку остваривања права на
бесплатно коришћење обележених
паркинг места на јавним општим и
посебним паркиралиштима за особе
са инвалидитетом и друга лица (у
даљем
тексту:
Правилник)
на
територији општине Баточина уређује
се право на бесплатно коришћење
свих паркинг места на општим и
посебним
паркиралиштима
уз
поседовање
повлашћене
карте,
односно право на резервацију паркинг
места на општим паркиралиштима
код надлежне општинске управе у
складу са Одлуком о јавним
паркиралиштима
("Сл.
гласник
општине Баточина", бр. 7/09)

16

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ IV
Члан 2.

Овај правилник се заснива на
начелима поштовања достојанства и
самосталности
особа
са
инвалидитетом
кроз
повећање
једнаких
могућности
приступа
правима, услугама и ресурсима,
недискриминацији
и
њиховом
укључивању
у
све
области
друштвеног живота на равноправној
основи.
Члан 3.
Особа са инвалидитетом у
смислу овог правилника јесте лице са
трајним последицама телесног и
сензорног оштећења или болести које
се не могу отклонити лечењем или
медицинском рехабилитацијом, које
се суочава са социјалним и другим
ограничењима од утицаја на кретање
или има смањене могућности да под
равноправним условима користи
посебно обележено паркинг место на
јавним
општим
и
посебним
паркиралиштима, као и право на
бесплатно коришћење свих паркинг
места на општим паркиралиштима.
Члан 4.
Право
на
бесплатно
коришћење
посебно
обележених
паркинг места на јавним општим и
посебним паркиралиштима, као и
право на бесплатно коришћење свих
паркинг
места
на
општим
паркиралиштима
уз
поседовање
повлашћене
паркинг
карте
на
територији Баточине (у даљем тексту:
повлашћена паркинг карта) могу
остварити категорије особа са
инвалидитетом под условом да су:

ГОДИНА 2016.

1. војни инвалиди;
2. цивилни инвалиди рата;
3. особе са губитком доњих
екстремитета најмање 30% телесног
оштећења;
4. особе са губитком горњих
екстремитета најмање 60% телесног
оштећења;
5.
трајно
оштећење
доњих
екстремитета - 70%;
6. обољење бубрега које захтева
трајну хемодијализу;
7. губитак вида на оба ока - 100%,
односно смањење обостраног вида 90%;
Право из става 1. овог члана могу
остварити и родитељи деце са
сметњама у развоју и родитељи деце
оболеле од аутизма утврђеним актом
Комисије надлежне за процену
потреба за пружањем додатне
подршке детету и ученику.
Особе под тач. 1, 2, 3. и 4. достављају
један од следећих докумената:
- Решење надлежног органа о
признатом својству војног инвалида;
- Решење надлежног
признатом
својству
инвалида рата;

органа о
цивилног

- Решење комисије органа вештачења
Републичког фонда за пензијско и
инвалидско осигурање о врсти и
степену телесног оштећења или
губитка екстремитета или уверење
(издато у текућој години);
- Решење надлежног центра за
социјални рад, налаз и оцена центра
за социјални рад и налаз, оцена и
мишљење комисије органа вештачења
о врсти и степену телесног оштећења.
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Особе под тач. 5, 6 и 7. достављају
један од следећих докумената:
- Решење комисије органа вештачења
Републичког фонда за пензијско и
инвалидско осигурање о врсти и
степену телесног оштећења или
уверење (издато у текућој години);
-Решење
надлежног центра за
социјали рад, налаз, оцена и
мишљење комисије органа вештачења
о врсти и степену телесног оштећења;
Особе из става 2. овог члана
достављају
један
од
следећих
докумената:
- Решење комисије органа вештачења
Републичког фонда за пензијско и
инвалидско осигурање о врсти и
степену телесног оштећења или
уверење (издато у текућој години);
- Решење надлежног центра за
социјални рад, налаз, оцена и
мишљење комисије органа вештачења
о врсти и степену телесног оштећења;
- Решење о категоризацији
или
мишљење Интерресорне комисије;
- Правоснажна судска одлука о
лишавању пословне способности;
- Решење органа старатељства о
стављању под старатељство са
наводима о степену и врсти сметњи у
развоју;
Одлука
надлежног
суда
о
продужењу родитељског права.
Члан 5.
Право на повлашћену паркинг
карту особа са инвалидитетом може
да оствари под условом:
- да има пребивалиште на територији
општине Баточина(доказ: лична карта,
односно пријава пребивалишта за
малолетно дете);

ГОДИНА 2016.

- да је власник возила или корисник
возила на основу уговора о
финансијском
лизингу
(доказ:
саобраћајна
дозвола
са
КГ
регистарским
ознакама
односно
уговор о финансијском лизингу);
- да је возило регистровано на њих;
- да је возило регистровано са КГ
регистарским ознакама;
- да достави фотокопију полисе
осигурања возила.
Члан 6.
Особе
са
инвалидитетом,
корисници права на додатак за помоћ
и негу другог лица, као и родитељи
деце која су корисници права на
додатак за помоћ и негу другог лица
по основу решења надлежног органа,
могу остварити право на повлашћену
паркинг карту и уколико возило није
регистровано на њих, већ на члана
породичног домаћинства.
Уколико је власник возила
члан уже породице особе са
инвалидитетом (родитељ, усвојитељ,
старатељ, хранитељ, брачни друг,
ванбрачни партнер или дете), поред
саобраћајне дозволе односно уговора
о финансијском лизингу, потребно је
доставити и другу документацију:
- фотокопију своје личне карте,
фотокопију личне карте особе са
инвалидитетом (морају бити на истој
адреси
пребивалишта)
или
фотокопију потврде о пријави
пребивалишта за малолетно дете;
- изјаву о кућној заједници (оверена
изјава два сведока дата пред
надлежним органом);

18

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ IV

ГОДИНА 2016.

- решење надлежног центра за
социјални рад о усвојењу, стављању
под старатељство, односно смештаја у
хранитељску породицу;

паркинг карту
Правилника.

је

саставни

део

- да приложи саобраћајну дозволу са
КГ регистарским ознакама.

Решење о остваривању права
на повлашћену паркинг карту важи до
истека текуће календарске године.

Члан 10.

Члан 7.
Члан 11.
Лица која у складу са овим
правилником остварују право на
повлашћену паркинг карту, дужна су
да доставе и друге доказе по оцени
органа који води поступак, а који су
неопходни за доношење законитог и
правилног решења.

О праву на жалбу против
решења о остваривању права на
повлашћену паркинг карту одлучује
Општинско веће
преко надлежног
одељења општинске управе у року од
30 дана од дана достављања.

Члан 8.

Члан 12.

Право на повлашћену паркинг
карту особа са инвалидитетом може
да оствари само за једно возило.

Право на резервацију посебно
обележеног паркинг места на општим
паркиралиштима
на
територијиопштине Баточина, могу да
остваре особе са инвалидитетом:

Члан 9.
О праву на повлашћену
паркинг карту, одлучује решењем
надлежна
Општинска
управа,
одељење
за
изворне
приходе,
привреду, јавне службе и финансије
по захтеву странке.
Надлежно
Одељење
Општинске управе одлучује решењем
на основу достављене документације
у року од 30 дана од дана подношења
захтева за остваривање права на
повлашћену паркинг карту.
Надлежно
Одељење
Општинске управе води евиденцију
о донетим решењима.

- војни инвалиди од И-V групе који су
остварили право на ортопедски
додатак;
- цивилни инвалиди рата од И-V
групе који су остварили право на
ортопедски додатак;
- војни инвалиди и цивилни инвалиди
рата по основу губитка вида на оба
ока
-100%,
односно
смањења
обостраног вида-90%;
трајно
оштећење
екстремитета најмање 70%;

доњих

- обољење бубрега које захтевају
трајну дијализу;

Образац
захтева
за
остваривање права на повлашћену
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- губитка вида на оба ока-100%,
односно смањења обостраног вида90%;
- лични пратилац (оверена изјава два
сведока
дата
пред
надлежним
органом).
Право на резервацију посебно
обележеног паркинг места на општим
паркиралиштима
на
територији
општине Баточина могу остварити и
родитељи деце са сметњама у развоју
и родитељи деце оболеле од аутизма
утврђеним актом Комисије надлежне
за процену потреба за пружањем
додатне подршке детету и ученику.
О праву на резервацију
одлучује надлежно
одељење за
изворне приходе, привреду јавне
службе и финансије
општинске
управе .
Члан 13.
На основу решења надлежног
одељења општинске управе
ЈП
"Лепеница Баточина" у Баточини
издаје повлашћену паркинг карту за
текућу календарску годину.
Трошкове израде повлашћене
паркинг
карте
сноси
општина
Баточина.
Члан 14.
Право
остварено
овим
правилником може користити и лични
пратилац само у присуству особе са
инвалидитетом.

ГОДИНА 2016.
Члан 15.

Право на повлашћену паркинг
карту у складу са условима
прописаним овим правилником, може
да користи на свим посебно
обележеним паркинг местима на
јавним општим паркиралиштима и то
временски неограничено на свим
општим паркиралиштима.
Члан 16.
Лице које је остварило право
на повлашћену паркинг карту у
складу са условима прописаним овим
правилником исту може користити на
посебном паркиралишту искључиво
на месту обележеном за особе са
инвалидитетом.
Члан 17.
Лице које је остварило право
на повлашћену паркинг карту, дужно
је да пријави надлежној општинској
управи сваку промену која је од
утицаја
на
остварено
право,
најкасније у року од 15 дана од дана
настале промене.
Члан 18.
Овај правилник ступа на снагу
даном објављивања у ,,Службеном
гласнику општине Баточина''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-298/16-01 од 01.04.2016.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радиша Милошевић
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ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА БЕСПЛАТНО КОРИШЋЕЊЕ
ПОВЛАШЋЕНЕ ПАРКИНГ КАРТЕ НА ЈАВНИМ ОПШТИМ И ПОСЕБНИМ
ПАРКИРАЛИШТИМА
Име и презиме подносиоца захтева:
_______________________________________
Пребивалиште:______________________________
Адреса:_____________________________________
ЈМБГ:______________________________________
Број личне карте:__________________издата у ПУ _______________________
Име и презиме власника или корисника возила:__________________________
ЈМБГ:_____________________
Број личне карте власника или корисника возила_________________издата од
ПУ______________________
Регистарска ознака возила:_________________________________
Саобраћајна ознака возила:_________________________________

Контакт телефон:
_______________________

У Баточини, дана
_______________________

Прилог:
1. Фотокопија Решења надлежног органа о инвалидности;
2. Фотокопија личне карте подносиоца захтева (ако је лична карта са чипом,
доставити и читач података)
3. Фотокопија саобраћајне дозволе са КГ регистарским ознакама или уговора о
финансијском лизингу;
4. Фотокопија полисе осигурања;
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5. Фотокопија личне карте власника возила (ако је лична карта са чипом,
доставити и читач података)
6. Уколико је власник возила члан уже породице корисника (родитељ,
усвојитељ, старатељ, хранитељ, брачни друг, ванбрачни партнер или дете),
потребно је да достави и:
-

фотокопију личне карте корисника или члана уже породице (морају бити
на истој адреси пребивалишта) или потврда о пријави пребивалишта за
малолетно дете (ако је лична карта са чипом, доставити и читач
података)

-

изјаву о кућној заједници (оверена изјава два сведока дата пред
надлежним органом)

-

решење надлежног органа о стављању под старатељство, решење о
усвојењу односно смештај у хранитељску породицу;

-

фотокопију уговора о финансијском лизингу;

-

фотокопију саобраћајне дозволе са КГ регистарским ознакама

Подносилац захтева
________________________
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