
 

На основу члана 8. став 2 Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 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, 23/2019 и 128/2020-др. Закон), члана 46. Закона 

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 ,83/2014 
– др.закон и 101/2016 – др.закон и 47/2018) и члана 64. 

Статута општине Ћуприја („Службени гласник општине 

Ћуприја“, број 30/2019), Општинско веће Општине Ћуприја, 
на седници одржаној дана 25.02.2022. године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о формирању Савета за координацију послова безбедности 

саобраћаја на путевима на територији општине Ћуприја 

 

I. ФОРМИРА СЕ Савета за координацију послова 

безбедности саобраћаја на путевима на територији општине 

Ћуприја у следећем саставу:  
1. Дејан Ристић, дипл.инж.ел., ЈКП „РАВНО 2014“ 

ЋУПРИЈА – председник Савета,  

2. Дејан Ђорђевић, дипл. саобраћајни инжењер 
„Техничка школа“ – члан Савета,  

3. Милош Живадиновић, дипл. менаџер, Општинска 

управа општине Ћуприја – члан Савета,  
4. Небојша Стојановић, МУП Србије, ПС Ћуприја, 

члан Савета,  

5. Бобан Златановић, ЈКП „РАВНО 2014“ ЋУПРИЈА 
члан Савета.  

 

II. Задатак Савета је усклађивање послова 
безбедности саобраћаја на путевима који су у надлежности 

општине Ћуприја.  

  

III. Доношењем овог Решења престаје да важи 

Решење о формирању савета за безбедност саобраћаја број 06-

167/2013-01-1 од 08.10.2013. године и Решење о допуни 
Решења о формирању Савета за безбедност саобраћаја  број 

06-180/2013-01-1 од 06.11.2013. године 

 
IV. Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

V. Решење доставити:  

 Лицима из тачке I овог Решења  
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Број 06-42-4/2022-01-1 од 25.02.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                            

Јовица Антић, дипл. правник 

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, 96/2015 - др. 

закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. 

закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 -  др. закон), на предлог 
Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на 

путевима на територији општине Ћуприја, Општинско веће 

општине Ћуприја на седници одржаној дана 25.02.2022. 
године, усваја 

ПРОГРАМ 

за рад Савета за координацију послова безбедности 

саобраћаја на подручју општине Ћуприја  

за 2022. годину 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Програмом за рад Савета за координацију послова 

безбедности саобраћаја на подручју општине Ћуприја за 2022. 
годину (у даљем тексту: Програм) утврђују се циљеви, мере и 

активности у оквиру кључних области рада, рокови, 

финансијска средства и одговорни субјекти за спровођење 
истих, предвиђени законским и подзаконским прописима о 

безбедности саобраћаја на путевима у циљу унапређења 

безбедности саобраћаја на путевима. 
Члан 2. 

У складу са чланом 17, 18. и 19. Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. Гласник РС",  бр. 
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, 23/2019 и 128/2020 -  др. закон), 
средства за реализацију Програма предвиђена су Одлуком о 

буџету локалне самоуправе за 2022. годину у висини од 

8.200.000,00 динара, од чега 8.200.000,00 динара од 
наплаћених новчаних казни за прекршаје и привредне 

преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на 

путевима и биће усмерена на спровођење мера и активности у 
оквиру кључних области рада које представљају саставни део 

овог Програма. 

Члан 3. 
Коришћење наведених средстава из члана 2. овог 

Програма биће засновано на принципу финансирања 

програмских задатака из реалних извора и у динамици која 
обезбеђује реализацију расхода по утврђеним приоритетима 

Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на 

подручју општине Ћуприја  до нивоа реализованих прихода. 
Члан 4. 

Уколико се приходи не остваре у планираном 

износу, планиране активности реализују се према степену 
приоритета које одреди Савет за координацију послова 

безбедности саобраћаја на подручју општине Ћуприја. 

Члан 5. 
У складу са чланом 9. ставом 2. тачком 15. Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима и чланом 30. Правилника 

о раду савета за координацију послова безбедности саобраћаја 
на путевима ("Сл. Гласник РС", бр. 8/2020) координатор 

доставља Програм Агенцији на сагласност путем ИСА 

апликације (уколико Агенција за безбедност саобраћаја не да 
другачије инструкције). 

II РЕАЛИЗАЦИЈА МЕРА И РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА 
Члан 6. 

Средства за реализацију дефинисана у члану 2. 

Програма, сходно одредбама Закона о безбедности саобраћаја 
на путевима ("Сл. Гласник РС",  бр. 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, 23/2019 и 128/2020 -  др. закон) и Правилника о раду 

савета за координацију послова безбедности саобраћаја на 

путевима ("Сл. Гласник РС", бр. 8/2020), користиће се за мере 
и активности описане у табелама. 
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Област рада: Унапређење саобраћајне инфраструктуре 

Р. бр. Мера Активност Рокови 
Финансијска 

средства 

Извори 
финансирања 

(НК) 

Одговорни 

субјекти 

1.  

Израда пројектне техничке 

документације 
семафоризованих 

раскрсница на територији 

општине Ћуприја 

Избор најповољнијег 

понуђача. 

Израда пројекта техничког 

регулисања саобраћаја на 

семафоризованим 

раскрсницама на 

општинскоим 

саобраћајницама у 

насељеном месту Ћуприја  

 
 

Март 

 

 
 

300.000,00 

 
 

НК 

Савет 

Општинска 
управа – 

одсек јавих 

набавки 

2.  Набавка техничких 

средстава за успорење 

саобраћаја и пратеће 

саобраћајне сигнализације 
и опреме у зонама школа 

на општинским 

саобраћајницама на 
територији општине 

Ћуприја 

Избор најповољнијег 

понуђача. 

Опремање и повећање 

безбедности у саобраћаја у 

Зонама школа на територији 
општине Ћуприја. 

 

 

Јун 

  
 

400.000,00 

 
 

НК 

Савет 

Општинска 
управа – 

одсек јавих 

набавки 

3.  

Израда пројктно – техничке 

документације и набавка, 
монтажа камера и потребне 

опреме за видео надзор  

дектекције саобраћајних 
прекршаја. 

Избор најповољнијег 

понуђача. 

Спровођење консултација 
са представницима 

саобраћајне полиције и 

праћење учесника у 
саобраћају на 

семафоризованим 

раскрсницама  у насељеном 
месту Ћуприја у циљу 

дектекције саобраћајних 

прекршаја (проласка возила 
на црвено светло, 

понашање учесника у 
саобраћају у зони 

раскрснице), израда 

пројектне документације у 
сврху побољшљња укупне 

безбедности учесника у 

саобраћају.  
Саобраћајнице на којима се 

предвиђа постављање видео 

надзора за дектецију 
саобраћајних прекршаја су 

у ужем градском језгру као 

и на траси проласка 
државних путева у 

насељеном месту Ћуприја 

(раскршће ул. Карађорђева 
– ул. Цара Лзара – ул. 

Јована Курсуле, раскршће 

ул. Цара Лзара – ул. 
Миодрага Новаковића – ул. 

Анђе Ранковић, раскршће – 

ул. Цара Лазара – ул. 
Сретана Здравковића – ул. 

Крушевачке, као и дуж 

саобраћајнице ул. Кнеза 
Милоша и Карађорђеве. 

 
 

 

 
Јануар 

Фебруар 

 
 

 

3.400.000,00 

 
 

 

НК 

Савет 

Општинска 

управа – 
одсек јавих 

набавки 

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, поклони или 

прилози покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 
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Област рада: Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја 

Р. 

бр. 
Мера Активност Рокови 

Финансијска 

средства 

Извори 
финансирања 

(НК) 

Одговорни 

субјекти 

1.  Промотивне кампање 

безбедности у саобраћају – 
израде пропагадног 

материјала, штампање, 

спотова, закуп билборда као 
и организација такмичења 

,,Шта знаш о саобраћају“, 

материјал за трактористе, 
пешаке и бициклисте. 

Спровођење активности 

и примрема, праћење 
кампања. 

 

 
Април 

 

 
 

200.000,00 
 
 

 

НК 

Савет 
Општинска 

управа – одсек 

јавих набавки 

2.  Поклони за победнике 

учешћа у општинском 
школском такмичењу „Шта 

знаш о саобраћају“ 

Набавка награда за 

такмичаре и победнике 
општинског такмичења 

,,Шта знаш о саобраћају“. 

 

Април 

 

 
170.000,00 

 

 

НК 

Савет 

Општинска 
управа – одсек 

јавих набавки 

3.  Набавка ауто-седишта за 

децу предшколског  узраста у 
циљу повећања безбедности 

деце у возилу у заједничкој 

кампањи Савета и Агенције 
за безбедност саобраћаја 

Републике Србије. 

Набавак ауто – седишта и 

едукација родитеља за 

правилно коришћење. 

 

 
Мај 

 

 
360.000,00  

 

НК 

Савет 

Општинска 
управа – одсек 

јавих набавки 

4.  
Израда  саобраћајних 

полигона за едукацију деце о 
безбедном учествовању у 

саобраћају у основним 

шклама на територији 
општине Ћуприја. 

Избор најповољнијег 
понуђача. 

Кординација са 

учетиљима и 
наставницима разредне 

наставе око израде 

саобраћајног полигона. 

 
Јул 

 
600.000,00 

 

НК 

Савет 
Општинска 

управа – одсек 

јавих набавки 

Област рада: Рад савета 

Р. бр. Мера Активност Рокови 
Финансијска 

средства 

Извори 

финансирањ

а (НК) 

Одговорни 
субјекти 

1.  

Средства за рад Савета за 

безбедност саобраћаја, 
трошкови семинара и 

стручних скупова (смештај, 

котизације) 

Учествовање чланова 

Савета на стручним 

скуповима који имају за 
циљ повећање укупне 

безбедности у саобраћају 

на територији локалне 
самоуправе 

Целе године  

250.000,00 

 

НК 

Савет 
Општинска 

управа 

2.  

Трошкови превоза 
Трошкови одласка на 
стручне скупове 

Целе године  

30.000,00 

 

НК 

Савет 

Општинска 
управа 

3.  
Набавка опреме члановима 
Савета (мајце и јакне са 

логом општине Ћуприја) 

Избор најповољнијег 

понуђача. 

 

Август  

60.000,00 

 

НК 
Савет 

Општинска 

управа 

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, поклони 

или прилози покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 

Област рада: Унапређење саобраћајног образовања и васпитања 

Р. бр. Мера Активност Рокови 
Финансијска 

средства 

Извори 

финансирањ

а (НК) 

Одговорни 
субјекти 

1.  Реализација пројекта 

"Пажљивкова смотра" на 

подручју општине Ћуприја - 
школска смотра и општинска 

смотра. (флајери, награде, 

опрема) 

Припрема и спровођење 

активности на 

реализацију пројекта 
"Пажљивкова смотра“, 

набавка награда, диплома 

и пехара. 

 

Април 

 

 

400.000,00 

 

 

НК 

Савет 

Општинска 
управа – одсек 

јавих набавки 

2.  Едукација родитеља, 
наставника и ученика, 

васпитача предшколских 

установа, возача трактора, 
пешака, бициклиста и возача 

путничких и теретних возила 

Избор најповољнијег 

понуђача. 

Одржавање стручних 

трибина едукација и 

праћење реализације. 

 
Мај – 

      Јун 

Септембар 

 
 

450.000,00 

 
 

НК 

Савет 

Општинска 

управа – одсек 
јавих набавки 

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, поклони 

или прилози покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 
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5.  
У функцији безбедности 
тракториста – набавка 

ротационих светала 

Избор најповољнијег 
понуђача  и подела 

ротационих светала 

 

Август 
Новембар 

 

120.000,00  
НК 

Савет 

Општинска 
управа – одсек 

јавих набавки 

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, поклони 

или прилози покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 

Област рада: Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја 

Р. бр. Мера Активност Рокови 
Финансијска 

средства 

Извори 

финансирања 

(НК) 

Одговорни 
субјекти 

1.  

Израде стратегије и акционог 

плана за безбедности 

саобраћаја на путевима и 
улицама на територији 

општине Ћуприја 

Избор најповољнијег 

понуђача. 

Кординација чланова 

Савета са општинским и 

другим институцијама у 
циљу што обухватније 

израде стратегије за 

безбедност саобраћаја на 
територији општине 

Ћуприја. 

 

Септембар 

Октобар 

 

 

720.000,00 

 

 

НК 
Савет 

Општинска 

управа – 
одсек јавих 

набавки 

Област рада: Опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја 

Р. бр. Мера Активност Рокови 
Финансијска 

средства 

Извори 

финансирања 

(НК) 

Одговорни 
субјекти 

1.  

Набавка опреме за 

саобраћајну полицију  - ПС – 
Ћуприја (набавка Алкометара 

и GPS уређаја за увиђаје. 

Избор најповољнијег 

понуђача. 

Консултација са 

представницима 

саобраћајне полиције и 
спровођење набавке 

опреме.   

 
Октобар 

 

 

370.000,00 

 
НК 

Савет 
Општинска 

управа – 

одсек јавих 
набавки 

2.  

Набавка опреме из области 

безбедности саобраћаја у 
циљу побољшања 

безбедности учесника у 

саобраћају као и самих 
ућесника за време одржавања 

спортски, културних и 

других манифестација. 

Избор најповољнијег 

понуђача. 

Циљ ове мере јесте 

предузимање мера 

безбедности за учеснике 

манифестација као и за 

остале учеснике у 

саобраћају обзиром да на 

територији општине 

Ћуприја има доста 

културних, спорских 

манифестација 

(традиоционална 

међународна улична трка, 

концерти и др.) као и 

многобројне приредбе на 

којима учествоју деца 

основних и средњих 

школа (дечији карневали 

деце предшколског 

узраста као основних 

школа, матурске шетње 

матураната основних и 

средњих школа и др.)  

које се одржавају на 

трговима и 

саобраћајницама где је 

 

 
 

 

 
 

Април- 

Мај 

 
 

370.000,00 

 
 

НК 

Савет 

Општинска 
управа – 

одсек јавих 

набавки 
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велика густина 

саобраћаја. Како би 

повећали безбедност 

самих учесника 

манифестација као и 

осталих учесника у 

саобраћају за време 

трајања које се одвијају 

на саобраћајницама 

имамо потребу за набавку 

опреме привремене 

саобраћајне 

сигнализације ради 

обезбеђивања поменутих 

манифестација која би се 

огледала у набавци 

чеоних, хоризонталних и 

вертикалних запрека; 

чуњева; запречних трака. 

Ову опрему би користили 

надлежне службе 

(управљач пута, 

организатори) за послове 

безбедности саобраћаја.   

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, поклони 

или прилози покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 

 

 

Област рада Финансијска 

средства 

Проценат по 

областима 

Унапређење саобраћајне инфраструктуре 4.100.000,00 50 % 

Рад савета    340.000,00 4,14 % 

Унапређење саобраћајног образовања и васпитања    850.000,00 10,36 % 

Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја    1.450.000,00 17,68 % 

Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја    720.000,00   8,78 % 

Опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове 
безбедности саобраћаја 

   740.000,00    9,04 % 

 

УКУПНО: 8.200.000,00  

                                                                  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-42-8/2022-01-1 од 25.02.2022. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић дипл. правник 

 

На основу члана 58. ст. 6. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 
142/2014, 68/2015– др. Закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017), 

члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ 

број  129/07, 83/14 – др. Закон и 101/16 – др. Закон), члана 64. 
Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ 

број 30/19) по претходно прибављеном мишљењу Одељења за 

друштвене делатности, привреду и локални економски развој 
и Одељења за финансије, Општинске управе општине 

Ћуприја, Општинско веће општине Ћуприја на седници 

одржаној дана 25.02.2022. године доноси 
 

 

 

РЕШЕЊЕ  

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне 
Финансијског плана  Народне библиотеке „Душан Матић“ за 

2022. годину, број 42/22 од 04.02.2022. године.   

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-42-9/2022-01-1 од 25.02.2022. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић дипл. правник 

 

 



25.02.2022.            број 7 
 

 

6 
 

 

 

На основу члана 58. ст. 6. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 

142/2014, 68/2015– др. Закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017), 
члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ 

број  129/07, 83/14 – др. Закон, 101/16 – др. Закон и 47/18) и 

члана 64. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине 
Ћуприја“ број 30/19) по претходно прибављеном мишљењу 

Одељења за финансије, Општинске управе општине Ћуприја, 

Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној 
25.02.2022. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ  

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени и допуни 

плана и програма пословања - финансијског плана бр. 13/2022 
од 10.02.2022. године Установе за спорт Спортског центра 

„Ада“ за 2022. годину бр. 368/2021 од 28.12.2021. године, 

донету Одлуком Управног одбора установе. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-42-10/2022-01-1 од 25.02.2022. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић дипл. правник 

На основу члана 58. ст. 6. Закона о буџетском систему 

( „ Службени гласник РС “ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 
142/2014, 68/2015– др. Закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017), 

члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ 

број  129/07, 83/14 – др. Закон и 101/16 – др. Закон), члана 64. 
Статута општине Ћуприја ( „Сл. гласник општине Ћуприја“ 

број 30/19) и члана 2. Одлуке о начину и поступку давања 

сагласности на финансијске планове основних и средњих 
школа на територији општине Ћуприја („Сл. гласник општине 

Ћуприја“ бр. 2/2018),  по претходно прибављеном мишљењу 

Одељења за финансије, Општинске управе општине Ћуприја, 
Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 

25.02.2022. године доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

  

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену финансијског плана за 
2022. годину Гимназије Ћуприја  број 01-299 од 17.02.2022. 

године, коју је донео школски одбор Гимназије. 

Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ 06-42-11/2022-01-1 ОД 25.02.2022. ГОДИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл. правник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САДРЖАЈ 

  
 

Решење о формирању Савета за координацију 
послова безбедности саобраћаја на путевима на 

територији општине Ћуприја 

1 

Програм за рад Савета за координацију послова 

безбедности саобраћаја на подручју општине 
Ћуприја  за 2022. годину 

1 

Решење (измене фин плана Народне библиотеке ) 5 

Решење (измена фин.плана СЦ Ада) 6 

Решење (измена фин.плана Гимназије) 6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


