На основу Одлуке о оснивању Савета за безбедност саобраћаја на путевима на подручју
општине Велико Градиште број 02-4/2014-01-4 од 01.07.2014, године, у вези са чланом 19. Закона
о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник РС'' број 41/2009, 53/2010, 101/2011,
32/2013 – Одлука УС и 55/2014), а на предлог Савета за безбедност саобраћаја на путевима на
подручју општине Велико Градиште, Општинско веће Општине Општине Велико Градиште на
64. седници одржанојдана 08.02.2019. године доноси

П Р О Г Р А М
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЗА 2019. ГОДИНУ

I.

Увод

Овим програмом утврђује се коришћење средстава за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Велико
Градиште за 2019. годину.
II.

Оквир програма

Основна сврха доношења програма јесте да предложи скуп неопходних
активности и одреди неопходне ресурсе којим ће се обезбедити оптимална мера за
повећање безбедности.
Унапређење система безбедности саобраћаја подразумева следеће
мере:


Унапређење саобраћајне инфраструктуре на територији Локалне
самоуправе
 Унапређење саобраћајног васпитања и образовања
 Превентивно – промотивне активности из области безбедности саобраћаја
 Научно истраживачки рад у области безбедности саобраћаја
 Опремање јединица саобраћајне полиције и других надлежних органа за
безбедност саобраћаја

III.

Активности за реализацију програма у 2019. години

1. Обнова старе и набавка нове хоризонталне и вертикалне саобраћајне
сигнализације;
2. Постављање безбедносних камера на фреквентним раскрсницама по
насељима;
3. Организација предавања у основним школама на тему безбедно учесвовање
деце у саобраћају, указивање прве помоћи, вршњачка едукација са менторима
– учесницима саобраћајних незгода и несрећа;
4. Набавка флоросцентних прслука, медаљона, привезака и тракица за децу;
5. Хоризонтално и вертикално обележавање за потребе јавног такси превоза;
6. Ангажовање стручне службе за процену саобраћајне безбедности за рањиве
категорије учесника у саобраћају.
IV.

Финансирање

Средства за реализацију Програма обезбеђују се из буџета општине
Велико Градиште за 2019. годину на основу наплаћених новчаних казни за
прекршаје предвиђене чланом 18. Закона о безбедности саобраћаја на путевима и
додатних средства из буџета.
Коришћење средстава за реализацију Програма биће заснована на
принципу финансирања програмских задатака из реалних извора и 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 саобраћаја на путевима на подручју општине Велико Градиште.
V.

Реализација

Очекивани приходи од новчаних казни у 2019-ој години износе
4.000.000,оо динара.
Расходи у 2019-ој години планирани су према табели у прилогу
Програма:

ПРОГРАМ РАДА ЗА 2019. ГОДИНУ
НАЗИВ

ИЗНОС (РСД)

Укупна планирана средства од наплаћених казни на територији локалне самоуправе

4.000.000,оо

1.

%

Унапређење саобраћајне инфраструктуре на територији Локалне самоуправе
Унапређење саобраћајне инфраструктуре
1.1

2.000.000,оо
- Хоризонтална и вертикална саобраћајна сигнализација

1.2

Постављање безбедносних камера у насељима (на фреквентним
раскрсницама)

1.600.000,оо

90%

1.3
1.4
2.

Унапређење саобраћајног васпитања и образовања
Организација предавања у Основним школама
- безбедно учествовање деце у саобраћају
2.1
-указивање прве помоћи
-вршњачка едукација са учесницима саобраћајних несрећа и незгода
2.2
2.3
2.4

0,оо
(волонтерско
ангажовање
полиције,
ЈАЗАС-а и
црвеног крста)

0%

3.

Превентивно – промотивне активности из области безбедности саобраћаја
3.1

Набавка флоросцентних прслука, медаљона, привезака, тракица за децу

100.000,оо
5%

3.2

Обележавање за потребе такси превоза

4.

100.000,оо

Научно истраживачки рад у области безбедности саобраћаја
4.1

Ангажовање стручне службе за процену саобраћајне безбедности рањиве
категорије учесника у саобраћају

5.

200.000,оо

5%

0,оо

0%

Рад тела за координацију послова безбедности саобраћаја
5.1

Трошкови рада Савета за безбедност саобраћаја – дневнице и путни
трошкови

Опремање јединица саобраћајне полиције и других надлежних органа за безбедност саобраћаја

6.
6.1

0,оо

0%
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ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
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