СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Година и број: 44/2018

27. децембар 2018. године
Сремски Карловци

Примерак: 40,00 дин.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ОПШТИНЕ
Број: 020-45/2017-I/2
Датум: 21.12.2018. године
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ ЗА 2018. ГОДИНУ
I За реализацију овог Програма издвојена су средства Одлуком о буџету Општине
Сремски Карловци за 2018. годину, у износу од 800.000,00 динара, од новчаних казни
за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима.
II Средства у износу од 741.500,00 (планирано 720.000,00) динара финансирала је
Општина Сремски Карловци.
III Од планираних средства у износу од 1.520.000,00 динара, утрошено је сразмерно
оствареним приходима укупно 1.541.500,00 и то за:
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ:
1. Унапређење саобраћајног васпитања и образовања за ученике предшколског,
школског и средњошколског узраста................................................... 162.000,00
динара без ПДВ-а са следећим активностима :
 Обука ученика основне школе у Сремским Карловцима о
унапређењу саобраћајног образовања и васпитања.
 Обука ученика гимназије (средњошколаца) у Сремским Карловацима
– вршњачка едукација.
 Обука деце у предшколској установи у Сремским Карловцима кроз
едукативно-креативну радионицу.
 Обука деце школског узраста за безбедно учешће бициклом у
саобраћају.
2. Израда елабората са техничким решењем за повећање безбедности саобраћаја на
територији
општине
Сремски
Карловци..........................................................................................250.000,00 без ПДВ-а.
3. Уградња заштитне одбојне ограде за аутомобиле.......................250,000,00 без ПДВ-а.
4. Набавка аутоседишта за новорођену децу са обуком за родитеље
..........................................................................................................325.000,00 без ПДВ-а.
5. Техничко
опремање
јединице
саобраћајне
полиције
.....................................................79.300,00 динара са ПДВ-ом (набављене лампе са
потребним додацима за потребе саобраћајне полиције)
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6. Рад Савета за безбедност саобраћаја општине Сремски Карловци (пристуствовање
седницама) и др................................................................................... 80.000,00 динара.
7. Набавка светлећих обележја за ученике предшколског и школског узраста
...............................................................................................79.200,00 динара са ПДВ-ом
8. Набавка награда за такмичења као и поклона за промоцију безбедности саобраћаја
................................................................................................................. 78.000,00 динара.
ДОДАТНЕ АКТИВНОСТИ:
1. Савет за безбедност саобраћаја подржао је акцију „Бициклистичког клуба
Стражилово“ из Сремских Карловаца која је организована 15. јула под
називом„Карловачки МТБ маратон“.У маратон се укључио и одређен број
деце и родитеља који су желели да се прикључе рекративној вожњи до
Стражилова уз пратњу саобраћајне полиције. Том приликом подељена су
предња и задња светла за бициклове учесницима трке. Није било додатних
трошкова у реализацији.
2. Реализација едукативног предавања и добродошлица за ђаке прваке.
Дана 13.09.2018. године, у Основној школи „23. октобар“ традиционално са
почетком школске године и поласком ђака првака у школу одржано је
едукативно предавање као и подела светлећих обележја и едукативних књига
„Пажљивкова правила“. Савет за безбедност саобраћаја општине Сремски
Карловци већ традиционално у сарадњи са припадницима саобраћајне
полиције, основне школе 23. октобар“ и Организацијом „Црвени крст“ из
Сремских Карловаца организује овај догађај у циљу едукације ђака првака и
упознавање са правилима саобраћаја. Овом приликом ђаци прваци су
упознати са основним елементима саобраћајне културе и пренета су им
основна правила понашања у саобраћају. После теоријског дела предавања
ђаци су имали и практичну шетњу до просторија „Црвеног крста“ Сремски
Карловци. Није било додатних трошкова у реализацији.
3. Реализација акције „Безбедна и спретна вожња“.
Дана 29.09.2018.г. Савет за безбедност саобраћаја Општине Сремски
Карловци у сарадњи са Бициклистичким клубом „Стражилово“, Покретом
горана Војводине, Црвеним крстом, ОШ „23 октобар“ и припадницима
саобраћајне полиције, успешно је реализовао такмичење за ученике VII и
VIII основне школе ОШ „23 октобар“ под називом „Безбедна и спретна
вожња“. Циљ акције је био да се сви такмичари упознају са основним
правилима за безбедно учествовање у саобраћају бициклом, после чега је
одржано такмичење у савлађивању различитих препрека кроз полигон као и
тестирање знања о познавању основних правила безбедног учествовања
бициклом у саобраћају. Полигон је успешно савладало двадесетак такмичара
а најбоље међу њима су сачекале вредне награде тако да је за прво место
додељено бицикло, за друго брзиномер за бицикло и за треће место
заштитна кацига. Све време такмичења безбедност такмичара је била на
првом месту па се строго водило рачуна да препреке буду прилагођене
њиховом узрасту, а за безбедност у случају повреда бринули су се волонтери
Црвеног крста. Није било додатних трошкова у реализацији.
4. Дана 21.09.2018.године у просторијама општине подељена су прва аутоседишта групе 0+, намењена деци од рођења па до 13кг, родитељима
новорођене деце на територији општине. Није било додатних трошкова у
реализацији.
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5. Дана 22.10.2018.године у просторијама општине подељена су ауто-седишта
за децу узраста од 9 до 36 кг, родитељима деце на територији општине.
Подела је била у сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја која је
донирала 20 седишта за децу старијег узраста. Није било додатних трошкова
у реализацији.
6. У децембру месецу тачније 13.12.2018. године, обележен је „Светски дан
жртава страдалих у саобраћајним незгодама“ у сарадњи са Агенцијом за
безбедност саобраћаја. Том приликом поред ванредне радне седнице Савета
за безбедност саобраћаја одржане су и: Представа „Пажљивкова правила“ за
децу предшколског узраста вртића „Коцкица“ и ђака првака основне школе
„23. октобар“ као и вршњачка едукација за ученике „Карловачке гимназије“
и ђаке карловачке „Богословије“. Није било додатних трошкова у
реализацији.
7. Израда заштитне пешачке ограде за уређење „Зоне школе“.
У децембру 2018. године извршена је уградња додатних 50м заштитне
ограде око основне школе „23. октобар“. Трошкови реализације су износили
238.000,00 динара са ПДВ-ом.
Редни
број

Активности

1.
2.

Унапређење саобраћајне инфраструктуре
Унапређење саобраћајног образовања и
васпитања
Превентивно-промотивне активности из
области безбедности саобраћаја
Научно-истраживачки
рад
у
области
безбедности саобраћаја
Рад
тела
за
координацију
послова
безбедности саобраћаја
Опремање јединице саобраћајне полиције
Укупно:

3.
4.
5.
6.

Трошкови
реализације
(динара)
738.000,00
162.000,00
482.200,00
0,00
80.000,00
79.300,00
1.541.500,00

Планирана су средства у износу од 1.520.000,00 динара, а потрошено је 1.541.500,00
динара од чега је 800.000,00 динара од новчаних казни за прекршаје предвиђене
прописима о безбедности саобраћаја на путевима, а остатак од 741.500,00 динара у
потпуности је финансирала Општина Сремски Карловци.
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На основу члана 17-19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник Републике Србије“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013, 55/2014, 96/2015,
9/2016, 24,41,/2018), и члана 64. Статута Општине Сремски Карловци („Службени лист
Општине Сремски Карловци“, бр. 12/2008,17/2012 и 25/2018), Општинско веће
Општине Сремски Карловци на својој 60. седници одржаној 27. децембра 2018. године,
донело је
ЗАКЉУЧАК

I Усваја се Извештај о реализацији Програма коришћења средстава за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја, на путевима на територији Општине Сремски
Карловци за 2018 годину.
II Извештај из тачке I чини саставни део овог Закључка.
III Закључак ступа на снагу, наредног дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Сремски Карловци“.
IV Закључак доставити Агенцији за безбедност саобраћаја Републике Србије и
Савету за безбедност саобраћаја Општине Сремски Каловци.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
OПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 344-31/2018-I/1
Дана: 27. децембра 2018. године
Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИК
Ненад Миленковић с.р.
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ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
I Овим Програмом утврђује се коришћење средстава за финансирање унапређења
безбедности саобраћаја на територији Општине Сремски Карловци за 2019. годину.
II За реализацију овог Програма планирана су средства Одлуком о буџету Општине
Сремски Карловци за 2019. годину, у износу од 2.000.000,00 динара са ПДВ-ом и то:
 од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности
саобраћаја на путевима у износу од 1.200.000,00 динара са ПДВ-ом.
 средства у износу од 800.000,00 динара са ПДВ-ом донира Покрајински
секретеријат за енергетику, грђевинарство и саобрaћај на основу конкурса.
III Средства у износу од 2.000.000,00 динара са ПДВ-ом планирана за 2019. годину,
обезбедиће се сразмерно оствареним приходима и то за:
1.Унапређење саобраћајног васпитања и образовања за ученике предшколског,
школског
и
средњошколског
узраста.................................................................300.000,00 динара са ПДВ-ом са
следећим активностима :
 Обука ученика основне школе у Сремским Карловцима за безбедно
учествовању у саобраћају.
 Обука ученика гимназије и богословије (срењошколаца) у Сремским
Карловцима за безбедно учествовању у саобраћају – вршњачка
едукација.
 Обука деце у предшколској установи у Сремским Карловцима за
безбедно учествовању у саобраћају.
 Обука деце школског узраста за безбедно учешће бициклом у
саобраћају.
 Обука старијих лица 65+ у Сремским Карловцима за безбедно
учествовањe у саобраћају.
2.Изградња успоривача брзине возила (лежећих полицајаца) у зони школе и у
улицама
са
повећаним
интезитетом
саобраћаја..........................................1.200.000,00 динара са ПДВ-ом.
3.Научно-истраживачки
рад
у
области
безбедности
саобраћаја......................160.000,00 динара са ПДВ-ом.
(Израда извештаја о стању безбедности саобраћаја, присуство семинарима
унапређења знања из безбедности саобраћаја).
4.Техничко опремање јединице саобраћајне полиције................100.000,00 динара
са ПДВ-ом.
5.Рад Савета за безбедност саобраћаја Општине Сремски Карловци
(присуствовање
седницама
и
др.)..................................................................................................80.000,00 динара.
6.Набавка светлећих обележја за ученике предшколског и школског
узраста..............................................................................................80.000,00 динара
са ПДВ-ом.
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7.Набавка награда за такмичења као и поклона за промоцију безбедности
саобраћаја.........................................................................................80.000,00 динара
са ПДВ-ом.

Редни
број

Активности за 2019. годину

1.
2.

Унапређење саобраћајне инфраструктуре
Унапређење саобраћајног образовања и
васпитања
Превентивно-промотивне активности из
области безбедности саобраћаја
Научно-истраживачки
рад
у
области
безбедности саобраћаја
Рад
тела
за
координацију
послова
безбедности саобраћаја
Опремање јединице саобраћајне полиције
Укупно:

3.
4.
5.
6.

Трошкови
реализације
(динара)
1.200.000,00
300.000,00
160.000,00
160.000,00
80.000,00
100.000,00
2.000.000,00

IV О реализацији овог Програма, стараће се Одељење за комунално стамбене послове
и заштиту животне средине Општине Сремски Карловци.
V Програм ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном лису
општине Сремски Карловци“.
VI Програм доставити Агенцији за безбедност саобраћаја Републике Србије и Савету
за безбедност саобраћаја Општине Сремски Каловци.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
OПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 344-32/2018-I/1
Дана: 27. децембра 2018. године
Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИК
Ненад Миленковић с.р.
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На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени
гласник РС", број 41/09, 53/10, 101/11,32/13-Одлука УС РС, 55/14,
96/15,9/16,24/18,41/18 и 87/18), овлашћења из члана 44. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон,
47/2018) и члана 64. Статута Општине Сремски Карловци („Службени лист Општине Сремски
Карловци“, бр.12/2008,17/2012 и 25/2018), Општинско веће општине Сремски Карловци на

60. седници одржаној дана 27. децембра 2018. године, донело је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ САВЕТА ЗА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
I. У Савет за безбедност саобраћаја на територији Општине Сремски Карловци
именују се:
1. Живорад Милановић, руководилац Одељења за комунално стамбене послове и
заштиту животне средине Општине Сремски Карловци, за председника Савета за
безбедност саобраћаја на територији Општине Сремски Карловци.

За чланове Савета именују се:
2. Бранко Драгутиновић, заменик командира Полицијске станице у Сремским
Карловцима,
3. Радован Ковачевић, директор „Карловачке гимназије“,
4. Јован Гавриловић, председник бициклистичког клуба „Стражилово“ у Сремским
Карловцима
5. Марко Љубичић, сарадник у Покрету горана Војводине у Сремским Карловцима,
6. Сњежана Маријановић, руководилац Одељења за финансије и буџет општине
Сремски Карловци, и
7. Зора Мијатовић, председница Црвеног крста у Сремским Карловцима.
Савет може позвати и друге заинтересоване субјекте, а који нису његови чланови, да
учествују у његовом раду.
II. Организација и начин рада Савета за безбедност саобраћаја на путевима општине
Сремски Карловци регулисани су Пословником о раду Савета за безбедност саобраћаја
на путевима („Службени лист Општине Сремски Карловци“, број 6/2015).

7

Службени лист Општине Сремски Карловци, 44/2018
III. Савет непрекидно прати стање безбедности саобраћаја на путевима и на основу
тога даје иницијативе за предузимање одговарајућих мера и активности у циљу
унапређења саобраћаја на путевима.
IV. Савет разматра предлоге и даје мишљења на акте који се односе на безбедност
саобраћаја на путевима, а посебно на стратешке и планске документе Општине:
Стратегију безбедности саобраћаја на путевима, Извршни план безбедности саобраћаја,
Програм трошења средстава намењених унапређењу безбедности саобраћаја и сл.
V. Савет може формирати радне групе за поједине области рада, а посебно Радну групу
за:
- унапређење саобраћајног образовања и васпитања,
- унапређење безбедности путева и улица у Општини,
- техничко регулисање саобраћаја,
- заштиту рањивих учесника у саобраћају,
- превентивно-промотивне активности у безбедности саобраћаја, и
- за научно/развојно-истраживачки рад у безбедности саобраћаја на путевима.
Савет може формирати и друге радне групе.
VI. Административно-техничке послове за потребе Савета обављаће Весна Чобанић
извршилац за административно канцеларијске послове Оделења за комунално
стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе Општине Сремски
Карловци.
VII. Чланови Савета за безбедност саобраћаја и лице из тачке VI добијају накнаду за
рад за присуствовање седници Савета у нето износу од 2.500,00 динара, по одржаној
седници Савета.
VIII. Даном доношења овог решења престаје да важи решење председника Општине
Сремски Карловци број 020-45/2017-I/2 од 05.10.2017.г.
IX. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу
Општине Сремски Карловци".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-30/2018-I/1
Дана: 27. децембра 2018. године
Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИК
Ненад Миленковић с.р.
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