
  

 

 

На основу члана 19 став 2 Закона о безбедности саобраћаја на путевима 

(„Службени гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011 и 32/2013), и члана 37. став 1 тачка 

7 . Статута општине Дољевац  («Сл. Лист града Ниша, бр.69-08, 89/2010, 14/2012, 32/2012, 

70/2012 и 57/2013), 

Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној дана 18.12.2013.године, 

доноси 

 

П Р О Г Р А М 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

I Програмом коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на 

територији Општине Дољевац за 2014. годину (у даљем тексту: Програм), утврђује се 

начин коришћења средстава од наплаћених казни за саобраћајне прекршаје на територији 

Општине Дољевац, за активности које се током 2014. године планирају у циљу унапређења 

безбедности саобраћаја на путевима. 

II Коришћење наведених средстава биће засновано 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 

реaлизоваће се према степену приоритета, односно из обезбеђених ненаменских буџетских 

средстава или средстава из других извора.  

 

III  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

Укупни приходи у 2014-ој години, планирају се у износу од  2.500.000,00 динара и то: 

Конто Назив конта 
План за 2014. 

годину 
Струк. % 

1 2 3 4 

 УКУПНИ ПРИХОДИ ( ДИН.) 2.000.000 100,00 

743324 
Приходи од новчаних казни за 

саобраћајне прекршаје  
1.500.000,00 75 

733150 
Текући трансфери од других нивоа 

власти у корист нивоа општина  
500.000,00 25 

 

Средства за реализацију овог Програма, предвиђена су Одлуком о буџету Општине Дољевац за 2014. 

годину, у разделу 3. Општинска управа, ф-јe 360-Јавни ред и безбедност, на позицијама 52, 53 и 54: 

Р  Г Ф П Ек.кл. ОПИС 
Средства 

из буџета  

 Средства 

из 

сопствених 

извора 04  

 Средства 

из 

осталих 

извора 

(13 и 

остало)  

 Укупно  

  360     ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ         

      51 423 Услуге по уговору 
           

150,000     
    

           

150,000     

      52 424 Специјализоване услуге 
         

1,250,000     
    

         

1,250,000     

      53 512 Машине и опрема 
        

600,000     
    

        

600,000     

          Укупно 
         

2,000,000     

                    

-       

                    

-       

         

2,000,000     

 



  

 

 

 

IV У складу са чланом 18. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, 

средства за реализацију овог Програма биће усмерена за унапређење безбедности 

саобраћаја на путевима и то за следеће намене: 

        

Редн

и 

број 

НАМЕНА СРЕДСТАВА 

Износ у дин. 

1. Увођење видео надзора на раскрсници у Кочану (укрштање Р214 и Р245). 

Техничка припрема и материјално-техничко опремање одељења 

саобраћајне полиције у Дољевцу, за видео надзор. 
 

600.000,00  

2. Организовање промоција, едукација, кампања и информисање у циљу 

повећања безбедности саобраћаја  250.000,00 

3. Поправка саобраћајне инфраструктуре - крпљење ударних рупа, санација 

и постављање нове хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, 

повећање нивоа безбедности саобраћаја у зонама школа,.... ; 1.000.000,00 

4.  Други, непредвиђени расходи везани за нормално функционисање и 

повећање безбедности саобраћаја на територији општине Дољевац 150.000,00 

 

V Општинска управа Општине Дољевац ће наведене активности спроводити у складу 

са овим програмом, а у сарадњи са ЈКП-ом „Дољевац“ и ЈП „Дирекцијом за изградњу 

општине Дољевац“, која ће координирати и вршити надзор над грађевинским делом 

активности овог програма. Годишњи извештај о реализацији Програма коришћења 

средстава за унапређење безбедности саобраћаја, доставиће Општинска управа општине 

Дољевац, Одељење за привреду и финансије,  Општинском већу и Скупштини, најкасније 

у оквиру предлога Одлуке о завршном рачуну буџета општине, за претходну годину.  

 

 

VI  Програм објавити у „Службеном листу Града Ниша“.  

 

Број:  400-126               . 

У Дољевцу, 18.12.2013. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Томислав Митровић 


