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1.

На основу Одлуке о буџету општине
Књажевац за 2020. годину („Сл. лист општине
Књажевац“, број 18/2019), члана 18. и 19. Став 2.
Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Сл. гласник РС“, број 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 33. Пословника о
раду Општинског већа општине Књажевац („Сл.
лист општине Књажевац“, број 2/2009), Општинско
веће општине Књажевац, на седници одржаној
дана 16.3.2020. године, донео је

2.
3.

ПРОГРАМ
4.
УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА
2020. ГОДИНУ
Савет за безбедност саобраћаја, на седници
одржаној 11.3.2020. године, усвојио је Предлог
програма унапређења безбедности саобраћаја на
територији општине Књажевац за 2020. Годину,
број 344- 45/2020 – 09 од 11.3.2020. године и
доставио Општинском већу на даљу надлежност.
Програм унапређења безбедности саобраћаја за
2020. годину (у даљем тексту: Програм) урађен је
у циљу унапређења система безбедности
саобраћаја на путевима и улицама на територији
општине Књажевац.
1. Сврха Програма
Основна сврха доношења Програма јесте да
предложи скуп неопходних активности и одреди
неопходне ресурсе којима ће се обезбедити
оптимална
примена
мера
за
повећање
безбедности саобраћаја.
2. Активности и мере Програма
Унапређење система безбедности саобраћаја
подразумева следеће активности и мере:

1.

БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК
поправљање
саобраћајне
инфраструктуре у смислу повећања
проточности појединих саобраћајница,
као и саобраћајних чворишта, повећање
безбедности учесника у саобраћају у
зони школа, зони успореног саобраћаја и
зони здравствених установа, повећање
нивоа услуга и степена безбедности
саобраћајних
површина
према
одређеним категоријама корисника са
акцентом на рањиве кориснике,
унапређење саобраћајног васпитања и
образовања,
превентивно – промотивне активности из
области безбедности саобраћаја и
техничко
опремање
јединица
саобраћајне полиције.

3. Приходи (финансирање)
Средства за реализацију Програма обезбеђена
су од наплаћених новчаних казни за прекршаје
предвиђене чланом 18. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима.
Према Одлуци о буџету општине Књажевац
планирана финансијска средства за 2020. годину
износе 5.160.000,00динара.
ПЛАН ПРИХОДА
Планирана средства по Одлуци о
буџету општине Књажевац за 2020.
годину

5.160.000,00

4. План расхода за 2020. годину
Према одредбама члана 18. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима, 50%
прихода од новчаних казни које остварује
јединица локалне самоуправе користи се за
поправљање
саобраћајне
инфраструктуре
јединице локалне самоуправе.

Поправка саобраћајне инфраструктуре

1.1.

Повећање безбедности у зонама успореног саобраћаја „зона школе“ и зона 30
(поправка и израда заштитних ограда, разбијање асфалтних и уградња гумених
успоривача брзине, по Правилнику (Сл. гласник РС, број 164/14) и зона дечјих и

178.000,00

1.2.

Набавка и уградња саобраћајних знакова и стубова у граду, насељеним местима,
пружним прелазима и локалним путевима

530.000,00
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1.3.

Редовно одржавање саобраћајне сигнализације у граду на локалним путевима и
пружним прелазима

1.4.

Набавка и уградња огледала

1.5.

Набавка и уградња одбојне ограде

828.000.00

1.6.

Редовно одржавање семафора и уређаја за семафор на обе раскрснице

300.000.00

1.7.

Обележавање хоризонталне сигнализације у граду и на локалним путевима

1.500.000.00

Укупно 1. Поправка саобраћајне инфраструктуре

3.500.000,00

2.
2.1.

3.
3.1.

4.

5.

114.000.00
50.000,00

Унапређење саобраћајног васпитања и образовања
Радионице за децу предшколског и основношколског узраста, такмичења из познавања
безбедности саобраћаја и сл.

700.000.00

Укупно 2. Унапређење саобраћајног васпитања и образовања

700.000.00

Превентивно – промотивне активности из области безбедности саобраћаја
Превентивно-промотивне активности

200.000,00

Укупно 3. Превентивно – промотивне активности из области безбедности
саобраћаја

200.000,00

Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја

0,00

Укупно 4. Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја

0,00

Техничко опремање јединица саобраћајне полиције

5.1.

Одржавање постојеће информатичке опреме, фотокопир апарата и канцеларијски
материјал

250.000,00

5.2.

Набавка опреме за вршење увиђаја (траке, чуњеви, светлосно – синални трептачи)

260.000,00

5.3.

Набавка рачунарске опреме (два рачунара, два штампача и скенер)

250.000,00

Укупно 5. Техничко опремање јединице саобраћајне полиције

760.000.00

УКУПНО
Планирани утрошак средстава је у
сагласности са Одлуком о буџету општине
Књажевац за 2020. годину и Програмом рада ЈП
„Предузеће за развој, урбанизам и изградњу
општине Књажевац“ Књажевац за 2020. годину.
5. Извештавање
По завршетку календарске године,
надлежно Одељење за буџет, финансије и
утврђивање и наплату локалних јавних прихода
извештава Савет за безбедност саобраћаја и
Општинско веће о утрошку финансијских
средстава планираних овим Програмом.

5.160.000.00
6. Прелазне и завршне одредбе
Програм ступа на снагу даном доношења.
Програм објавити у „Службеном листу
општине Књажевац“.
Број: 344- 49/2020 – 09
Дана: 16.3.2020. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Мр Милан Ђокић, с.р.
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