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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
Година XXVIII

Нова Црња

09.04.2019. године

Број:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
Општинско веће
Број:I-06-7/19-2
Дана: 04.04.2019.године
Нова Црња
15. На основу чланова 17.,18.и 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-одлика УСРС,24/18,41/18.41/18-други закон,и 87/18 ), члана
46.Закона о локалној самоуправи („Службени лист РС“број 129/2007,83/2014-др закон,
101/2016-др закон,и 47/18), члан 61.Статута општине Нова Црња („Службени лист
општине Нова Црња“, број 9/08, 16/12,16/15,и 2/19),Општинско веће општине Нова
Црња, на предлог Савета за безбедност саобраћаја општине Нова Црња, на седници
одржаној дана 04.04.2019.године доноси
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
НОВА ЦРЊА ЗА 2019.годину
I
Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности
саобраћаја на територији општине Нова Црња за 2019.годину(у даљем тексту:Програм)
утврђује се начин коришћења средстава из буџета општине Нова Црња и приходи од
новчаних казни за саобраћајне прекршаје учињене на територији општине Нова Црња за
активности које се током 2019.године планирају у циљу унапређења безбедности
саобраћаја на путевима.
II
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За реализацију овог програма планирана су средства Одлуком о буџету општине
Нова Црња за 2019.годину у укупном износу од 9.208.523,11 динара.
Део средстава из става 1.овог члана у износу од 7.208.523,11 динара су пренета
неутрошена средства из 2018.године,а део средстава у износу од 2.000.000,00 динара су
планирана средства од новчаних казни за саобраћајне прекршаје учињене током
2019.године а предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима.
Реализација Програма биће заснована на принципу финансирања програмских
задатака из реалних извора у динамици која обезбеђује реализацију расхода по
утврђеним приоритетима до нивоа реализованих прихода.
Уколико се приходи не остварују у планираном износу,планиране активности
реализоваће се према степену приоритета које одреди Савет за безбедност.
III
1.У складу са чланом 18.Закона о безбедности саобраћаја на путевима:
за поправљање саобраћајне инфраструктуре на територији општине Нова Црња
опредељена су средства у износу од 4.604.261,55 динара и користиће се за следеће
намене:
1.1.набавка и уградња хоризонталне и вертикалне саобраћајне
сигнализације...................................................................................1.000.000,00дин.
1.2.набавка и уградња саобраћајно-техничких средстава за унапређење саобраћаја у
зони школа..........................................................................................750.000,00дин.
1.3.инвестиционо одржавање и санација путева и улица,изградња тротоара и
Бициклистичких стаза.....................................................................2.854.261,55дин.
2.У складу са чланом 19.Закона средства за реализацију овог програма у износу
од 4.604.261,56 биће усмерена за :
за унапређење безбедности саобраћаја на путевима и то за следеће намене:
2.1.унапређење саобраћајног васпитања и образовања ...........................600.000,00дин.
• Стручно усавршавање наставног особља ради едукације деце
• Набавка публикација за децу предшколског и школског узраста
• Опремање саобраћајних полигона и организовање такмичења из области знања о
безбедности саобраћаја и награде за такмичаре
2.2.превентивно-промотивне активности из области безбедности
саобраћаја:.........................................................................................600.000,00дин.
•

Организовање промоција,едукација и кампања из области безбедности
саобраћаја
• Учествовање на стручним скуповима ради повећања безбедности свих
учесника у саобраћају
• Финансирање пројеката невладиних и других организација у циљу
унапређења саобраћајног образовања и васпитања деце
2.3.научно истраживачки рад у области безбедности саобраћаја .......2.500.000,00 дин.
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•
•
•

Израда плана техничке регулације насеља
Израда пројекта унапређења безбедности деце у зонама школа
Идентификација и класификација опасних места („црних тачака“) на
територији општине Нова Црња са предлогом типских мера
• Студија унапређења безбедности саобраћаја са аспекта учешћа у
саобраћају пољопривредних возила
2.4.техничко опремање јединица саобраћајне полиције која контролишу и регулишу
саобраћај на путевима и других органа надлежних за послове бнезбедности саобраћаја
на територији општине Нова Црња ........................................................... 700.000,00дин.
2.5.рад Савета за безбедност саобраћаја......................................................204.261,56 дин.
IV
Захтев за коришћење средстава Програма ,Савет за безбедност саобраћаја на
путевима на територији општине Нова Црња доставља Одељењу за финансије и буџет
Општинске управе.
О распореду средстава по овом програму одлучиваће Савет за безбедност
општине Нова Црња појединачним одлукама.
Набавка добара ,услуга радова вршиће се у складу са одредбама Закокона о
јавним набавкама.
Административно техничке и правне послове за потребе реализације Програма
обављаће секретар Савета,а стручне послове Општинска управа општине Нова Црња.
V
О спровођењу и реализацији Програма стара се Општинско веће.
Савет за безбедност саобраћаја доставља Општинском већу општине Нова Црња
Извештај о реализацији Програма коришћења средстава за финансирање унапређења
безбедности саобраћаја.
VI
Овај Програм објавити у „Службеном листу општине Нова Црња“.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Пера Миланков
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ПРИЛОГ 1.УЗ ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМАНА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
НОВА ЦРЊА
Р.Б. АКТИВНОСТИ

1.

2.

Поправљање
саобраћајне структуре
(члан 18.Закона)

за унапређење
безбедности
саобраћаја на
путевима
(члан 19.Закона)

УКУПНО

Планиран износ
(у динарима)

Укупно планиран
Изнис
(у динарима)

набавка и уградња
хоризонталне и вертикалне
саобраћајне сигнализације
набавка и уградња
саобраћајно-техничких
средстава за унапређење
саобраћаја у зони школа
инвестиционо одржавање и
санација путева и
улица,изградња тротоара и
бициклистичких стаза

1.000.000,00

4.604.261,55

УКУПНО
унапређење саобраћајног
васпитања и образовања
превентивно-промотивне
активности из области
безбедности саобраћаја
научно истраживачки рад у
области безбедности
саобраћаја
техничко опремање
јединица саобраћајне
полиције
рад Савета за безбедност
саобраћаја
УКУПНО

4.604.261,55
600.000,00

750.000,00

2.854.261,55

4.604.261,56

600.000,00

2.500.000,00

700.000,00

204.261,56
4.604.261,56

9.208.523,11
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Општинско већеБрој:I-06-7/19-5
Дана: 04.04.2019.године
Н О В А Ц Р ЊА
16.На основу члана 56. и 99. став 1. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016) и
члана 46. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 61. став 1. тачка 13.
Статута Општине Нова Црња („Службени лист Општине Нова Црња“ бр.09/2008,
16/2012, 16/2015, 2/2019), Општинско веће општине Нова Црња, на седници одржаној
дана 04.04.2019.године доноси:
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Ружица Богдановић Адамовић, дипломирани правник из Српске Црња, запослена
у Општинској управи Општине Нова Црња, на пословима обједињене процедуре,
урбанизма и грађевинарства, у звању Саветника, поставља се за вршиоца дужности
начелника Општинске управе Општине Нова Црња, до постављања Заменика начелника
Општинске управе по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
По престанку рада на положају, постављени службеник се распоређује на радно
место на коме је био распоређен до постављења.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном
листу Општине Нова Црња“.
Доставити:
1.
2.
3.
4.

Ружици Богдановић Адамовић;
Кадровска евиденција;
Одељење за финансије и буџет;
Архива;
Председник Општинског већа
Пера Миланков
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