
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 
 

Година XXXV         Житиште     13. 12. 2021.             Број 53. 

Излази по потреби                                                           страна  1. 

 

 

На основу члана 45.став 9.Закона о локалној самоуправи( Службени гласник РС, број 

129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. Закон и 47/2018), члана 2. тачка 11.Одлуке о 

Општинском већу ( Службени лист општине Житиште, број 16/2008), и члана 69.Закона о 

буџетском систему (Службени Гласник Републике Србије 93/12, 62/2013, 63/2013 – испр. 

108/2013, 142/2014, 68/2015, др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 

и 149/2020), Општинско веће општине Житиште, на седници одржаној дана 13.12.2021.године, 

доноси:  

ОДЛУКУ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Из средстава текуће буџетске резерве опредељују се средства у износу од 500.000,00 

динара за финансирање конкурса за економско оснаживање жена у локалној заједници. 

Члан 2. 

 Средства за ове намене теретиће конто 451100– Текуће субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и организацијама, Програм 1501-4001 –Економско оснаживање 

жена у локалној заједници, Функционална класификација 481 – Истраживање и развој – 

Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада. 

Члан 3. 

Задужује се Одељење за финансије, буџет и трезор да средства из члана 1.ове Одлуке 

распореди у складу са чланом 2. и да изврши исплату средстава. 

 

Члан 4.  

  Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу“ општине 

Житиште. 

 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина                                       Председник Општине  

Општина Житиште                                                            Председник Општинског Већа 

Општинско Веће    Митар Вучуревић с.р. 

Број: IV-06-121/2021-10 

Дана: 13.12.2021.године   

Житиште 

 

 

 

 

 

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 - 
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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 

локалне самоуправе Житиште, Општинско веће општине Житиште на седници одржаној дана 

13.12.2021. године, доноси 

ПРОГРАМ 

Савета за безбедност саобраћаја општине Житиште на подручју локалне самоуправе Житиште за 2022. 

годину 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Програмом за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју 

локалне самоуправе Житиште 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 Житиште за 2022. годину у висини од 3.000.000,00 динара, од чега 2.600.000,00 

динара од наплаћених новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене 

прописима о безбедности саобраћаја на путевима, 400.000,00 динара из буџета јединице 

локалне самоуправе,  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 локалне самоуправе Житиште  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 локалне самоуправе Житиште. 

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 

(*) 

Одговорни 

субјекти 

1.  

Унапређење безбдности саобраћајне 

инфраструктуре у насељеним 

местима 

Постављање саобраћајног знака са 

дисплејом у насељеном месту 

Честерег, у зони ОШ „Петар Кочић“ и 

у Новом Итебеју, у зони ПУ „Десанка 

Максимовић“- објекта у Новом 

Итебеју 

1.  9. 

2022 
700.000,00 НК 

Савет за 

безбедност 

саобраћаја и 

ЈКСП 

„ЕКОС“ 

ЖИТИШТЕ 

2.  

Уређење растиња на делу пута на 

којима растиње заклања или на 

други начин утиче на смањивање 

безбедности саобраћаја 

Уређење растиња у зони пута 

(локације (раскрснице, приступни 

путеви идр.) ће бити прецизно 

дефинисани у току вегетационог 

периода и на основу детаљне анализе 

током пролећа 2022. године 

Током 

целе 

године 

100.000,00 НК 

Савет за 

безбедност 

саобраћаја и 

ЈКСП 

„ЕКОС“ 

ЖИТИШТЕ 

3.  
Унапређење безбедности пешака 

као учесника у саобраћају 

Ограде за усмеравање пешака у 

зонама школа и предшколске 

установе, и то: 

1. Честерег – улица Маршала Тита 

2. Житиште – улица Иве Лоле Рибара, 

и дечијег игралишта у Међи у улици 

ЈНА  

1. 9.2022 300.000,00 НК 

Савет за 

безбедност 

саобраћаја и 

ЈКСП 

„ЕКОС“ 

ЖИТИШТЕ 

4.  

Унапређење безбедности деце у 

зонама школа, предшколских 

установа и дечијих игралишта 

Постављање вештачких избочина и 

платформи  

усмерене ка смањењу брзине кретања 

у насељеном месту Житиште, у улици 

Иве Лоле Рибара, у зони ПУ „Десанка 

Максимовић  
 

1. 9.2022 
200.000,00 

200.000,00 

НК 

БЈЛС 

Савет за 

безбедност 

саобраћаја и 

ЈКСП 

„ЕКОС“ 

ЖИТИШТЕ 

*-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: Унапређење саобраћајног образовања и васпитања 

Р. бр. Мера Активност Рокови 
Финансијска 

средства 

Извори 

финансира

ња (*) 

Одговорни 

субјекти 

1.  

Едукација деце у нижим разредима 

и предшколским установама као 

учесника у саобраћају „Безбедност 

деце у саобраћају“ 

У организацији Савета за безбедност 

саобраћаја, Црвеног крста и полицијске 

станице Житиште одржаће се предавања у  

основним школама и предшколским 

установама на тему безбедности деце у 

саобраћају и подела флуоресцентих 

прслука и осталог промо материјала као  

и практичан приказ прелаза пута на коме 

се саобраћај регулише семафором, и 

подела „Пажљивка“ 

31.12.20

22 
100.000,00 НК 

Савет за 

безбедност 

саобраћаја, 

Црвени крст 

општине 

Житиште, 

Основне школе и 

Предшколска 

установа и ПС 

Житиште 

2.  

Едукација младих возача са 

пробном дозволом за безбедну 

вожњу 

Едукација би се одржала у сали 

полицијске станице са презентацијом 

ризика, акцентовањем правила за 

безбедно учешће у саобраћају и набавка и 

подела блутут слушалица или држача 

мобилног телефона 

Периоди

чно 

током 

целе 

године 

150.000,00 НК 

Савет за 

безбедност 

саобраћаја и 

Полицијска 

станица 

Житиште 

3.  Едукација возача мотоцикала 

Едукација би се одржала у сали 

полицијске станице са презентацијом 

ризика, акцентовањем правила за 

безбедно учешће у саобраћају и набавка и 

подела кацига учесницима 

Периоди

чно 

током 

целе 

године 

200.000,00 НК 

Савет за 

безбедност 

саобраћаја и 

Полицијска 

станица 

Житиште 

4.  

Такмичење „Познавање 

саобраћајних прописа“ у основним 

школама на територији општине 

Житиште за узраст од 5 до 8 разреда 

Организовање такмичења у основним 

школа по насељеним местима уз 

обезбеђење пригодхих награда и набавка 

бицикала и опреме за полигоне ( чуњеви, 

саобраћајни знаци...) свим школама н 

територији општине Житиште 

30. 4. 

2022 
300.000,00 НК 

Савет за 

безбедност 

саобраћаја, 

Основне школе 

и ПС Житиште 
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Област рада: Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја 

Р. бр. Мера Активност Рокови 
Финансијска 

средства 

Извори 

финансирања 

(*) 

Одговорни 

субјекти 

1.  

Превентивна акција усмерена на 

возаче бицикала и управљаче 

пољопривредним машинама . 

Акција би првенствено била усмерена на 

подели едукативних саржаја на флајеру и 

подели светлорефлектујућих прслука и 

светала за бицикле, као и одржавање 

трибина у сарадњи са полицијском 

станицом,  са  посебним акцентом на 

старије возаче 65+ и одр 

Током 

целе 

године 

100.000,00 НК 

Савет за 

безбедност 

саобраћаја и 

Полицијска 

станица 

Житиште 

2.  

Едукација родитеља о безбедном 

превожењу деце и набавка и подела 

ауто седишта за прворођену децу 

Организовање едукације родитеља за 

правилно коришћење ауто седишта уз 

учешће представника саобраћајне 

полиције и додела ауто седишта 

31.10.20

22 

150.000,00 

200.000,00 

НК 

БЈСЛ 

Савет за 

безбедност 

саобраћаја и 

Полицијска 

станица 

Житиште 

3.  

Превентивна акција усмерена на 

ученике завршних разреда основних 

и средњих школа  

Организовање едукације  о безбедносним 

ризицима- управљање возилом под 

дејством алкохола и психоактивних 

супстанци, значај коришћења 

сигурносног појаса. 

31. 5. 

2022 
100.000,00 НК 

Савет за 

безбедност 

саобраћаја, 

Основне 

школе и ПС 

Житиште 

*-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: Опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове 

безбедности саобраћаја 

Р. бр. Мера Активност Рокови 
Финансијска 

средства 

Извори 

финансирања 

(*) 

Одговорни 

субјекти 

1.  
Опремање саобраћајне полиције  

ПС Житиште 

Набавка опреме за рад саобраћајну 

полицију ПС Житиште: 

1. Уређај за утврђивање алкохоа у 

организму 

2. Ручна ЛЕД лампа са наставком за 

заустављање возила 

3. Трака за обележавање лица места 

саобраћајне незгоде 

31. 8. 

2022. 
200.000,00 НК 

Савет за 

безбедност 

саобраћаја и 

Полицијска 

станица 

Житиште 

Област рада Финансијска 

средства 

Проценат по 

областима 
Унапређење саобраћајне инфраструктуре 1.500.000,00 50% 

Унапређење саобраћајног образовања и васпитања    750.000,00 25% 

Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја    550.000,00 18,33% 

Опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја    200.000,00 6,67% 

 

УКУПНО: 3.000.000,00 100% 
 

Председник Општине Житиште 

 

Митар Вућуревић с.р.
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 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007), 

члана 61. Статута општине Житиште - пречишћен текст (''Службени лист општине Житиште'', број 

10/2019), члана 2. Одлуке о Општинском већу општине Житиште (''Службени лист општине 

Житиште'', број 16/2008) и члана 32. Пословника о раду Општинског већа Општине Житиште, 

Општинско веће Општине Житиште на седници одржаној дана 13.12.2021. године,  донело је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

 Усваја се и доноси Програм  Савета за безбедност саобраћаја општине Житиште на подрчју 

локалне самоуправе Житиште за 2022.годину,  уз претходно  прибављено позитивно  мишљење на 

Предлог програма дато од надлежне Агенције за безбедност саобраћаја од дана 6. 12. 2021. aкт број 

III 229/2023-3.  

            Програм Савета за безбедност саобраћаја Савета за безбедност саобраћаја општине 

Житиште на подрчју локалне самоуправе Житиште за 2022.годину 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: IV-06-121/2021-7 

Дана: 13. 12. 2021. године 

Ж и т и ш т е 

 

    Председник Општине Житиште 

                Председник Општинског већа 

                Митар Вучуревић с.р. 
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ на основу члана 30. Закона о јавном 

информисању и медијима („Службени гласник Р. Србије“ 83/2014, 58/2015 и 12/2016) не сматра се 

јавним гласилом, те се сходно наведеној одредби не налази се у Регистру јавних гласила. Издавач: 

Општинска управа Житиште, Цара Душана 15. 

Главни и одговорни уредник: Биљана Зубац 

Службени лист Општине Житиште излази по потреби 

 


