
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 

БРОЈ 7. ГОДИНА L 

01.АПРИЛА 2015. ГОДИНЕ

С   Е   Н   Т   А 



На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", 
број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – УС и 55/2014), члана 78. став 1. тачка 6. Статута 
Општине Сента ("Службени лист општине Сента", број 5/2011) и члана XI. Решења о образовању 
Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији општине 
Сента ("Службени лист општине Сента" број  8/2014), Општинско веће на седници одржаној    
дана 01.04.2015. године донело је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О   ПРОГРАМУ   КОРИШЋЕЊА   СРЕДСТАВА   З А   
ФИНАНСИРАЊЕ   УНАПРЕЂЕЊА   БЕ З БЕДНОСТИ   
САОБРАЋА ЈА   НА   ПУТЕВИМА   НА   ТЕРИТОРИ ЈИ

ОПШТИНЕ   СЕНТА   З А   2 0 1 5 .   ГОДИНУ  

I. 

Овим Програмом планирају се средства за израду и реализацију планова, програма, пројеката и 
других активности унапређења безбедности саобраћаја на путевима у општни Сента за 2015. 
годину. 

II. 

За реализацију програма планирају се средства из буџета општине Сента и приходи од новчаних 
казни за саобраћајне прекршаје из члана 17. став 2. тачка 2. Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима ("Службени гласник РС", број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – УС и 55/2014) у 
висини од  30%, у укупном износу од  21.801.000,00 динара, и то: 

 израда плана за паркирање такси-возила    100.000,00 динара 
 вертикална сигнализација 1.000.000,00 динара 
 услуге по уговору    100.000,00 динара 
 одржавање семафора    300.000,00 динара 
 одржавање асфалтних путева 2.000.000,00 динара 
 одржавање путева од ситних коцки    150.000,00 динара 
 одржавање улице без тврде подлоге 1.000.000,00 динара 
 одржавање банкине    271.000,00 динара 
 одржавање вертикалне сигнализације    480.000,00 динара 
 одржавање хоризонталне сигнализације 2.000.000,00 динара 
 зимско одржавање путева и улица 5.000.000,00 динара 
 одржавање тротоара 1.500.000,00 динара 
 изградња коловоза у насељу Торњош 2.500.000,00 динара 
 систем видео надзора на раскрсницама ради побољшања

безбедности саобраћаја и грађана    800.000,00 динара 
 приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 2.200.000,00 динара 
 приходи од поклона дати општини 2.400.000,00 динара 
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III. 
Средства из тачке II овог програма користиће се наменски за финасирање обавеза локалне 
самоуправе утврђених законом из области саобраћаја: 

 за изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту јавних путева, као и за трошкове 
коришћења и отплату кредита за наведене намене; 

 за постављање, замену, допуну и обнову саобраћајне сигнализације, опреме путева и 
објеката и опреме за заштиту путева, саобраћаја и околине, на основу решења о техничком 
регулисању саобраћаја које издаје општински орган надлежан за послове саобраћаја; 

 за рад Савета безбедности саобраћаја општине Сента: 
 за унапређење саобраћајног васпитања и образовања; 
 за превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја; 
 за научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја и 
 за техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу 

саобраћај на путевима и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја. 
 

Од 30% средстава од новчаних казни које припадају буџету општине Сента, 50% средстава се 
користи за поправљање саобраћајне инфраструктуре општине, на чијој територији је прекршај 
учињен. 
 

1. ИЗРАДА ПЛАНА ЗА ПАРКИРАЊЕ ТАКСИ-ВОЗИЛА      100.000,00 динара 
 
 Планира се реализација програма који се односи на: 
 

 израду плана за паркирање такси-возила на две  локације –            
код Болнице и код аутобуске станице        100.000,00 динара 

 
 

2. ВЕРТИКАЛНА  СИГНАЛИЗАЦИЈА      1.000.000,00 динара 
 
 Планира се реализација програма који се односи на: 
 

 набавку ветикалне саобраћајне сигнализације 
 на територији општине Сента       1.000.000,00 динара 
 

3. УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ          100.000,00 динара 
 
 Планира се реализација програма који се односи на: 
 

 трошкове обезбеђења затварање улица за време  
 одржавања разних манифестација         100.000,00 динара 
 

4. ОДРЖАВАЊЕ  СЕМАФОРА         300.000,00 динара 
 
 Планира се реализација програма који се односи на: 
 

 текуће одржавање семафора и мањих интервенција 
 на територији општине Сента         300.000,00 динара 
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5. ОДРЖАВАЊЕ  АСФАЛТНИХ  ПУТЕВА     2.000.000,00 динара 
 
 Планира се реализација програма које се односе на: 
 

 одржавање коловоза на територији општине Сента   2.000.000,00 динара 
 
 

6. ОДРЖАВАЊЕ  ПУТЕВА  ОД  СИТНИХ  КОЦКИ      150.000,00 динара 
 
 Планира се реализација програма који се односи на: 
 

 реконструкцију путева од ситне коцке 
 на територији општине Сента         150.000,00 динара 
 

7. ОДРЖАВАЊЕ  УЛИЦЕ  БЕЗ  ТВРДЕ  ПОДЛОГЕ   1.000.000,00 динара 
 
 Планира се реализација програма које се односе на: 
 

 изградњу коловоза од туцаника на територији општине Сента  1.000.000,00 динара 
 
 

8. ОДРЖАВАЊЕ  БАНКИНЕ          271.000,00 динара 
 
 Планира се реализација програма које се односе на: 
 

 скидање високе банкине и планирање исте са одвозом вишка земље    271.000,00 динара 
 

9. ОДРЖАВАЊЕ  ВЕРТИКАЛНЕ  СИГНАЛИЗАЦИЈЕ      480.000,00 динара 
 
 Планира се реализација програма које се односе на: 
 

 постављање, замену, допуну и обнову вертикалне 
 саобраћајне сигнализације на територији општине Сента     480.000,00 динара 
 
 

10. ОДРЖАВАЊЕ  ХОРИЗОНТАЛНЕ  СИГНАЛИЗАЦИЈЕ   2.000.000,00 динара 
 
 Планира се реализација програма који се односи на: 
 

 обнову хоризонталне саобраћајне сигнализације 
 на територији општине Сента      2.000.000,00 динара 
 

11. ЗИМСКО  ОДРЖАВАЊЕ  ПУТЕВА  И  УЛИЦА    5.000.000,00 динара 
 
 Планира се реализација програма који се односи на: 
 

 одржавање путева и улица у зимском периоду, према 
 Оперативном плану зимске службе на територији општине Сента 5.000.000,00 динара 
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12. ОДРЖАВАЊЕ ТРОТОАРА       1.500.000,00 динара 
 
 Планира се реализација програма који се односи на: 
 

 изградњу и санацију тротоара на територији општине Сента  1.500.000,00 динара 
 
 

13. ИЗГРАДЊА КОЛОВОЗА У НАСЕЉУ ТОРЊОШ   2.500.000,00 динара 
 
 Планира се реализација програма који се односи на: 
 

 изградњу коловоза у улици Петефи Шандора у насељу Торњош 2.500.000,00 динара 
 

14. СИСТЕМ  ВИДЕО  НАДЗОРА  НА  РАСКРСНИЦАМА  РАДИ  
 ПОБОЉШАЊА  БЕЗБЕДНОСТИ  САОБРАЋАЈА  И  ГРАЂАНА    800.000,00 динара 
 
 Планира се реализација програма који се односи на: 
 

 постављање камера на пет локација на територији општине Сента    800.000,00 динара 
 

15. ПРИХОДИ  ОД  НОВЧАНИХ  КАЗНИ  ЗА  САОБРАЋАЈНЕ        
ПРЕКРШАЈЕ         2.200.000,00 динара 

 
 Планира се реализација програма који се односи на: 
 

 техничко опремање јединица саобраћајне полиције које  
 контролишу и регулишу саобраћај на путевима и других  
 органа надлежних за послове безбедности саобраћаја      400.000,00 динара 

 опремање саобраћајних полигона и кабинета       200.000,00 динара 
 превентивно-промотивне активности из области        

безбедности саобраћаја          100.000,00 динара 
 организовање и спровођење школског, општинског, регионалног               

и државног такмичења под називом - Шта знаш о саобраћају     400.000,00 динара 
 поправљање саобраћајне инфраструктуре на територији општине 1.100.000,00 динара 

 
16. ПРИХОДИ  ОД  ПОКЛОНА ДАТИ ОПШТИНИ    2.400.000,00 динара 

 
 Планира се реализација програма који се односи на: 
 

 организовање и спровођење такмичења под                
називом - Шта знаш о саобраћају       2.400.000,00 динара 

 
 

IV. 
 
Финансирање или суфинансирање активности из тачке 8. овог програма вршиће се у зависности 
од прилива средстава прихода од новчаних казни за саобраћајне прекршаје, које припадају буџету 
општине Сента. 
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V. 
 
Када се прилив средстава прихода од новчаних казни за саобраћајне прекршаје не остварује у 
планираном износу, Председник општине Сента утврђује приоритетне активности. 
 

VI. 
 
Реализацију Програма и надзор над извршавањем појединих програма спроводи орган надлежан 
за послове саобраћаја Општинске управе Сента. 
 

VII. 
 
Овај програм објавити у "Службеном листу општине Сента". 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ          Председник Општинског већа, 
Број: 344-10/2015-III         Рудолф Цегледи с.р. 
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Садржај: 
 

81. 
РЕШЕЊЕ О ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА 
ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2015. ГОДИНУ 
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ИЗДАВАЧ: 
Одељење  за   скупштинске  и  извршне  послове,  Сента,   
Главни трг бр. 1. Тел. 024/655-444 

ОДГОВОРНИ 
УРЕДНИК: 

Карољ Кермеци, дипл. правник, Секретар СО Сента 

ГОДИШЊА 
ПРЕТПЛАТА: 

2.400,00 дин. Аконтација треба да се уплати тромесечно или за 
годину дана унапред. Цена огласа је 2.000,00 динара,   за 
претплатнике 1.000,00 динара. За кориснике буџета оглашавање је 
бесплатно. 

ЖИРО РАЧУН 840-745151843-03 – остали приходи у корист нивоа општине 

ШТАМПА: Одељење за скупштинске и извршне послове 

ТИРАЖ: 200 ком. 
 
 

 680




