
- 13 -СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ   Број:1           20.01.2016. 

 

 

Стр                   
 

 

3. 
На основу члана 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 и 96/2015), члана 8. Правилника о раду Савета за 
безбедност саобраћаја општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“ бр. 4/2013) и члана 64. Статута 
општине Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Општинско веће 
општине Пландиште дана 20.01.2016. године, доноси 
 
 

П Р О Г Р А М 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2016. ГОДИНУ 
 
 

I.  Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на 
територији општине Пландиште за 2016. годину (у даљем тексту: Програм) утврђује се начин коришћења 
средстава од наплаћених казни за саобраћајне прекршаје на територији општине Пландиште, за активности 
које се током 2016. године планирају у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима. 
 
II. Средства за реализацију Програма, биће предвиђена Одлуком о буџету општине Пландиште за 2016. 
годину, конто 743324 у износу од 1.000.000,00 динара, као и пренета средства из претходне године у износу 
од 89.486,47 динара, укупно 1.089.486,47 динара. 
 
III. Средства из тачке II. овог програма користиће се наменски у складу са одредбама Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима и то: 
 

Ред. бр.: Активности: Износ: 

 
1. 

 
Рад тела за координацију 

 

 
20.000,00 

 
2. 

 
Унапређење саобраћајног васпитања и образовања 

 

 
100.000,00 

 
3. 

 
Превентивно-промотивне активности из области безбедности 

саобраћаја 
 

 
80.000,00 

 
4. 

 
Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја 

 

 
50.000.00 

 
5. 

Техничко опремање јединица саобраћајне полиције које 
контролишу и регулишу саобраћај на путевима и др. органа 

надлежних за послове безбедности саобраћаја 

 
150.000,00 

 
6. 

 
Поправљање саобраћајне инфраструктуре  

 

 
689.486,47 

УКУПНО: 1.089.486,47 

 

IV. Финансирање активности из тачке III. овог програма вршиће се у зависности од прилива средстава од 
наплаћених новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима 
учињених на територији општине Пландиште, из буџета општине Пландиште и осталих прихода у складу са 
Законом о безбедности саобраћаја на путевима. 
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V. Уколико се приходи не остваре у планираном износу, планиране активности реaлизоваће се према степену 
приоритета које одреди Савет за безбедност саобраћаја општине Пландиште, односно председник општине 
Пландиште. 
 
VI. Средства из тачке  II овог програма могу да се увећају за износ донација и прихода из других извора, која 
ће се користити у складу са овим програмом. 
 
VII. Стручне и административно техничке послове у вези са реализацијом Програма, као и надзор над 
извршавањем уговорних обавеза и реализацију појединачних програма и пројеката спроводи, Општинска 
управа општине Пландиште, Одсек за планирање и грађење. 
 
VIII. Програм објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
          
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА      
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ                
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 344-9/2016-III 
Дана: 20.01.2016. године 
ПЛАНДИШТЕ 

   
 

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Милан Селаковић, дипл. инг. информатике, с.р. 

 
 
 

4. 

На основу члана 142. став 4. Закона о спорту („Сл. гласник РС“, број 24/2011 и 99/2011-др. закони), 

члана 15. став 1. тач. 1. и члана 64. став 1. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 

16/2008, 17/2012 и 3/2015), Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној 20.01.2016. године, 

донело је 

З А К Љ У Ч А К 
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА ПЕРИОД 2016-2020. ГОДИНЕ 

            

 УСВАЈА СЕ Програм развоја спорта општине Пландиште за период 2016-2020 године, са 

предложеним акционим планом који је његов саставни део. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ 
ОПШТИНА ПЛАНДИШРЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
БРОЈ: 66-1/2016-III       ПРЕДСЕДНИК 
ДАНА: 20.01.2016. године            ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ПЛАНДИШТЕ      Милан Селаковић, дипл. инг. информатике, с.р. 


