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БРОЈ 9.

На основу члана 17. 18. и 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 128/2020 – др.
закон), члана 22, 23, 24 и 26.
Правилника о раду савета за
координацију послова безбедности
саобраћаја на путевима („Сл. гласник
РС“, бр. 8/2020) и члана 49.
Пословника о раду Општинског већа
општине
Баточина
(''Службени
гласник општине Баточина'', бр.
10/16), Општинско веће општине
Баточина, на предлог Савета за
безбедност саобраћаја на путевима
општине Баточина, на седници
одржаној дана 22.04.2021.. године,
донело је
ПРОГРАМ
за рад Савета за безбедност
саобраћаја на путевима општине
Баточина за 2021. годину
I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Програмом за рад Савета за
безбедност саобраћаја на путевима
општине Баточина 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
саобраћаја на путевима.

безбедности

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 локалне Баточина за 2021.
годину („Службени гласник општине
Баточина“, бр. 27/20), у висини од
10.000.000,00
динара,
од
чега
10.000.000,00 динара динара од
наплаћених новчаних казни за
прекршаје и привредне преступе
предвиђене прописима о безбедности
саобраћаја на путевима, 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 Савета за
безбедност саобраћаја на путевима
општине
Баточина
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 безбедност саобраћаја на путевима
општине Баточина.
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Члан 5.
У складу са чланом 9. став 2.
тачка 15. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима и чланом 30.
Правилника о раду савета за
координацију послова безбедности
саобраћаја на путевима координатор
доставља овај Програм Агенцији на
сагласност путем ИСА апликације.
II

РЕАЛИЗАЦИЈА МЕРА И
РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА

Члан 6.
Средства
за
реализацију
дефинисана у члану 2. Програма,
сходно одредбама члана 18. и 19.
Закона о безбедности саобраћаја на
путевима и члана 23. Правилника о
раду савета за координацију послова
безбедности саобраћаја на путевима,
користиће се за мере и активности
описане у табели.
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Област рада

Мера

Активност
Изградња пешачких
стаза у зонама школа и
на локацијама где су
угрожени пешаци

Поправљање
саобраћајне
инфраструктуре
1. Унапређење
саобраћајне
инфраструктуре
са аспекта
унапређења
безбедности
саобраћаја
Реализација
саобраћајнотехничких мера
намењених
повећању
безбедности
учесника у
саобраћају

Допуна пројекта
техничког регулисања
саобраћаја на
општинским путевима
и уличној мрежи
општине Баточина
Увођење и
инсталирање опреме
система видео надзора
за аутоматско
препознавање
регистарских таблица и
детекцију саобраћајног
прекршаја –
прекорачење задате
лимитиране брзине

Рокови

мај-октобар

април-јун
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Финансијска
Извори
средства
финансирања

2.000.000,00

500.000,00

Одговорни
субјекти

НК

Савет, Општинска
управа општине
Баточина

НК

Савет, Општинска
управа општине
Баточина

Проценат
по
областима

50%

јун-септембар

2.500.000,00

НК

Савет, Општинска
управа општине
Баточина

3

БРОЈ IX

2. Рад савета

3. Унапређење
саобраћајног
образовања и
васпитања

Накнада за рад
чланова савета

Едукација из
области
безбедности
саобраћаја за
ученике основних
и средњих школа
и деце
предшколског
узраста

Кампања за
безбедност
тракториста
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Припрема свих аката и
потребне
документације за
реализацију
активности програма,
присуство седницама
савета и др.

јануар- децембар

Реализација представа
за децу о безбедном
понашању у саобраћају
у предшколским
септембар/октобар
установама и нижим
разредима основних
школа
(први и други разред)
Едукативна предавања
за ученике свих
септембар/октобар
разреда средњих школа
Едукативне трибине о
безбедном понашању
возача трактора у
саобраћају уз поделу
ротационих светала и
табли за спора возила

јануар/децембар
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200.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

НК

НК

НК

НК

Савет, Општинска
управа општине
Баточина

2%

Савет, саобраћајна
полиција,
предшколска
установа
„Полетарац“
Баточина, основна
школа „Свети
Сава“ Баточина
Савет, саобраћајна
полиција Средња
школа „Никола
Тесла“ Баточина

23%

Савет, Општинска
управа општине
Баточин
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Кампањабезбедни пружни
прелази

Едукативне трибине о
безбедном понашању
учесника у саобраћају
на пружним прелазима

септембар/октобар

500.000,00

НК

Савет, Општинска
управа општине
Баточина

Реализација
додатне обуке и
тренинга за возаче
са пробном
возачком
дозволом

Организовање обуке
возача почетника у
тренинг - центру
Националне возачке
академије

август/септембар

300.000,00

НК

Савет, Општинска
управа општине
Баточина

Набавка ротационих
светала и табли за
спора возила за
пољопривреднике

април-октобар

400.000,00

Набавка
промотивнних
материјала и
организовање
активности за
угрожене
категорије
учесника у
саобраћају

Набавка
ретрорефлектујућих
прслука, торбица,
качкета, мајица и
сличног материјала са
ретрорефлектујућим
елементима

НК

Савет, Општинска
управа општине
Баточина

13%

септембар/октобар

400.000,00

НК

Савет, Општинска
управа општине
Баточина
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Набавка дечијих аутоседишта за
новорођенчад уз
обавезу испоручиоца
да бесплатно одржи
презентацију о
правилном коришћењу
ауто-седишта

5. научноистраживачки
рад у области
безбедности
саобраћаја

6. Техничко
опремање
јединица
саобраћајне
полиције и
других органа
надлежних за
послове
безбедности
саобраћаја

Процена црних
тачака на подручју
општине Баточина

Набавка опреме
увиђајне екипе
саобраћајне
полиције

Израда студије Анализа постојећег
стања и
идентификовање
опасних места (црних
тачака) са
предложеним мерама

Набавка несесера са
потребном опремом за
вршење увиђаја
саобраћајних незгода

јануар-децембар

мај-јун

јун-август
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500.000,00

1.000.000,00

200.000,00

НК

Савет, Општинска
управа општине
Баточина

НК

Савет, Општинска
управа општине
Баточина

10%

НК

Савет, Општинска
управа општине
Баточина

2%
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Члан 7.
Савет за безбедност саобраћаја
на
путевима
општине
Баточина
доставља Општинском већу извештај о
реализацији планираних активности
дефинисаних Програмом, најкасније до
31. јануара текуће за претходну годину.
III

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.
Овај Програм ступа на снагу
наредног дана од дана објављивања у
„Службеном
гласнику
општине
Баточина“, а примењиваће се од дана
пријема сагласности Агенције за
безбеност саобраћаја.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број 020-316/21-III од 22.04.2021.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић
Образложење
Правни основ за доношење
Програма за рад Савета за безбедност
саобраћаја на путевима општине
Баточина за 2021. годину садржан је у
одредбама члана 18. 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), којим је
прописано да средства од новчаних
казни у висини од 70% припадају
буџету Републике Србије, а средства у
висини од 30% припадају буџету
јединице локалне самоуправе на чијој
територији је прекршај учињен. Од 30%
средстава која припадају буџету
јединице локалне самоуправе, 50%
средстава се користи за поправљање
саобраћајне инфраструктуре јединице
локалне самоуправе на чијој територији
је прекршај учињен. У складу са
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одредбама чланa 19. став 1. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима
преосталих 50% средстава користи се за
рад Савета за координацију послова
безбедности саобраћаја на подручју
локалне
самоуправе,
унапређење
саобраћајног васпитања и образовања,
превентивно – промотивне активности
из области безбедности саобраћаја на
путевима, научно-истраживачки рад у
области безбедности саобраћаја и
техничко
опремање
јединица
саобраћајне полиције и других органа
надлежних за послове безбедности
саобраћаја.
Одредбама члана 19. став 2.
Закона о безбедности саобраћаја на
путевима регулисано је да се средства
за
финансирање
унапређења
безбедности саобраћаја користе према
Програму који доноси извршни орган
јединице локалне самоуправе, на
предлог тела за координацију.
Средства за реализацију овог
Програма, предвиђена су Одлуком о
буџету локалне Баточина за 2021.
годину („Службени гласник општине
Баточина“. бр. 27/20), економска
класификација 743324 – новчане казне у
укупном износу од 10.000.000,00
динара.
У складу са напред наведеним,
Савет за безбедност саобраћаја на
путевима општине Баточина припремио
је Предлог програма за рад Савета за
безбедност саобраћаја на путевима
општине Баточина за 2021. годину, бр.
020-278/21-III од 01.04.2021. године и
исти,
уз
претходно
прибављено
позитивно
мишљење,
доставио
Општинском већу општине Баточина на
усвајање.
Имајући у виду наведено,
предлаже се Општинском већу општине
Баточина да донесе Програм за рад
Савета за безбедност саобраћаја на
путевима општине Баточина за 2021.
годину.
______________________________
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На основу члана 11 и 76. Закона
о култури ("Сл.гласник РС", бр .
72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр. и
6/2020), Уредбе о критеријумима,
мерилима и начину избора пројеката у
култури који се финансирају и
суфинансирају из буџета Републике
Србије, аутономне покрајине односно
буџета јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, бр.105/2016 и
112/2017), члана 13. Правилника о
начину, критеријумима и мерилима за
избор пројеката у култури који се
финансирају или суфинансирају из
буџета општине Баточина („Службени
гласник општине Баточина“, бр. 27/20 и
6/21 - исправка) и члана 49. Пословника
о раду Општинског већа општине
Баточина („Службени гласник општине
Баточина“, бр.10/16), Општинско веће
општине
Баточина
на
седници
Р.
бр.
1

2

3
4

5

Назив удружења
Удружење домаће радиности
„Златне руке Баточине“ из
Баточине
„Аматерско културно-уметничко
друштво Бранислав Нушић Брзан“
Брзан
Удружење за неговање
традиционалне културе
„Шумадија“ Баточина
Књижевни клуб „Миодраг
Петровић“ Баточина
Удружење за неговање
традиционалне културе
„Баточина“ Баточина
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одржаној дана
донело је:

22.04.2021.

године,

ОДЛУКУ
о избору пројеката у култури који се
финансирају или суфинансирају из
буџета општине Баточина у 2021.
години
Члан 1.
На основу спроведеног Јавног
конкурса
за
финансирање
или
суфинансирање, из буџета општине
Баточина, пројеката у култури, као и
пројеката
уметничких,
односно
стручних и научних истраживања у
култури за 2021. годину, број 020-46/2101 од 20.01.2021. године, финансираће
се, односно суфинансираће се следећи
пројекти:

Тражена
средства

Укупан
број бодова

Одобрена средства

45.000,00

50

45.000,00

80.000,00

45

70.000,00

450.000,00

38

370.000,00

100.000,00

32

70.000,00

220.000,00

27

45.000,00

Члан 2.
Са
носиоцима
одобрених
пројеката председник општине Баточина
закључиће уговоре о финансирању и
суфинансирању пројекта у складу са
Правилником о начину, критеријумима и
мерилима за избор пројеката у култури
који се финансирају или суфинансирају
из буџета општине Баточина („Службени
гласник општине Баточина“, бр. 27/20 и

6/21 - исправка) (у даљем тексту:
Правилник).
Пренос
додељених
средстава
извршиће се у складу са Одлуком о
буџету општине Баточина за 2021. годину
на разделу 5, глава 5.01, Општинска
управа, функција 820, еконономска
класификација
481
Дотације
невладиним организацијама, програм 13 Развој културе и информисања, ПА 0002
8
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- Јачање културне продукције
уметничког стваралаштва.

и

Члан 3.
Одобрени износи средстава за
реализацију пројеката преносе се
носиоцима пројеката по поднетим
захтевима а према динамици у складу са
заљученим уговорима.
Члан 4.
Носиоци одобрених пројеката,
извештај о реализацији пројекта, са
пратећом документацијом, достављају
Општинском већу општине Баточина у
року од 30 дана након реализације
пројекта, а најкасније до 31. јануара
наредне године на прописаном обрасцу
- „Извештај о реализацији пројекта у
култури“ који је саставни део конкурсне
документације а који је објављен на
званичној интернет страници општине.
Члан 5.
Носилац одобрених средстава
којима је овом Одлуком одређен мањи
износ од оног који је тражен у
конкурсној пријави, дужни су да пре
потписивања
уговора
пошаљу
ревидирани буџет пројекта, којим
спецификује намену средстава, а у
складу са износом који му је додељен
овом Одлуком.
Корисник
средстава
може
ревидираним буџетом пројекта тражити
да му пројекат сразмерно краће траје
или да умањи део програмских ставки,
уважавајући природу пројекта за који су
му одобрена средства, који доставља
Општинском већу.
Члан 6.
О реализацији овог одлуке
стараће се Одељење за изворне
приходе, привреду, јавне службе и
финансије Општинске управе општине
Баточина.
Члан 7.
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Ово
Одлуку
објавити
на
званичној
интернет
презентацији
општине Баточина и у „Службеном
гласнику општине Баточина“.
Образложење
Општинско
веће
општине
Баточина расписало је јавни конкурс
ради
прикупљања
предлога
за
финансирање или суфинансирање, из
буџета општине Баточина, пројеката у
култури, као и пројеката уметничких,
односно
стручних
и
научних
истраживања у култури чија је
реализација предвиђена у 2021. години,
заведен под бројем 020-46/21-01 од
20.01.2021. године, који је био отворен
од 23.01.2021. до 08.03.2021. године, и
објављен на званичној интернет
страници
општине
Баточина.
Општинско веће општине Баточина
Решењем,
број
020-41/21-01
од
20.01.2021. године („Сл. гласник
општине
Баточина“,
бр.
1/20),
образовало је Комисију за избор
пројеката
у
култури
који
се
финансирају или суфинансирају из
буџета општине Баточина (у даљем
тексту: Комисија).
По истеку јавног конкурса
поднето је шест пријава, и то:
Књижевни клуб „Миодраг Петровић“
Баточина,
„Аматерско
културноуметничко друштво Бранислав Нушић
Брзан“ Брзан, Удружење домаће
радиности „Златне руке Баточине“ из
Баточине, Удружење за неговање
традиционалне културе „Шумадија“
Баточина,
Аматерско
културно
уметничко друштво “Вук Караџић“ из
Бадњевца и Удружење за неговање
традиционалне културе „Баточина“
Баточина. Комисија је
пријаву
подносиоца АКУД „Вук Караџић“ из
Бадњевца одбацила Решењем бр. 020295/21-III од 12.04.2021. године, као
непотпуну.
Комисија је на седници одржаној
дана 16.04.2021. године, извршила
9
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вредновање и оцену свих предлога
пројеката који испуњавају услове у
складу са Правилником.
На
основу
прописаних
критеријума и вредновања исих од
стране чланова комисије, Комисија је
утврдила Листу бодовања и рангирања
за избор пројеката у култури који се
финансирају или суфинансирају из
буџета општине Баточина за 2021.
годину заведена под бр. 020-310/21-III
од 16.04.2021. године. Затим сагласно
одредбама
члана
13.
став
3.
Правилника, на основу Листе бодовања
и рангирања, Комисија је утврдила
предлог одлуке о избору пројеката у
култури који се финансирају или
суфинансирају из буџета општине
Баточина за 2021. годину, који садржи
списак
изабраних
пројеката
и
предложене
износе
финансијских
средстава за сваки пројекат појединачно
и исти заједно са извештајем о
спроведеном
конкурсу
доставила
Општинсом већу општине Баточина.

ГОДИНА 2021.

Сагласно одредбама члна 13.
став 5. Правилника Општинско веће
доноси Одлуку о избору пројеката, која
се објављује у ''Службеном гласнику
општине Баточина'' и на званичној
интернет страници општине Баточина,
најкасније 60 дана од дана завршетка
подношења пријава.
Имајући у виду наведено, сходно
наведеним одредбама Правилника, на
предлог Комисије за избор пројеката у
култури који се финансирају или
суфинансирају из буџета општине
Баточина, Општинско веће општине
Баточина донело је одлуку као у
диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-317/21-III од 22.04.2021.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић
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