
 

 

 

 

На основу члана 17. 18. и 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени 

гласник РС“, број 41/2009, 53/2010, 101/11, 32/13-Одлука УС РС, 55/14, 96/15 и 9/16 ), члана 

2. Решења о образовању Комисије за безбедност саобраћаја (“Службени лист општине 

Сокобања“, број 17/2017) и члана 42. Пословника о раду Општинског већа општине 

Сокобања (“Службени лист општине Сокобања“, број 4/2008, 10/2015), Општинско веће 

општине Сокобања, на предлог Комисије за безбедност саобраћаја, на седници одржаној 

дана 20.08.2018. године, донело је 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

финансирања унапређења безбедности саобраћаја на територији општине Сокобања у 

2018-ој години 

   I 

 

Програмом финансирања унапређења безбедности саобраћаја на територији општине 

Сокобања у 2018. години („Службени лист општине Сокобања“, број 2/2018), мења се и то тако 

што: 

 

- табела у ставу III, одељку ПРОГНОЗА ПРИХОДА, Средства која припадају буџету јединице 

локалне самоуправе општине Сокобања, мења се и гласи: 

 

„ 

1. 
Средства у буџету општине из ранијих година. 

- сопствена средства-наплаћене новчане казне за 

прекршаје 

 

2.000.000,00 дин. 

2. 
Планирана средства у буџету општине за 2018. 

- сопствена средства наплаћене-новчане казне за 

прекршаје 

2.600.000,00 дин. 

 

 

УКУПНО: 4.600.000,00 динара” 

- прва табела у истом ставу, одељку ПЛАН РАСХОДА, мења се и гласи: 

„ 

1. 

Поправљање саобраћајне инфраструктуре 

1.1 Израда пројектно - техничке документације 

за постављање видео надзора на 

саобраћајницама 

4.000.000,00 дин. 
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1.2 Имплементација видео надзора 

УКУПНО: 4.000.000,00 динара“ 

- у истом ставу, одељку  УКУПНО у 2018. години, речи „3.600.000,00 динара“, мењају се и 

гласе „4.600.000,00 динара“ 

У осталим деловима Програм финансирања унапређења безбедности саобраћаја на 

територији општине Сокобања у 2018. години („Службени лист општине Сокобања“, број 

2/2018), остаје неизмењен. 

 

 

II 

 

Измене и допуне  Програм финансирања унапређења безбедности саобраћаја на територији 

општине Сокобања у 2018. години, објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

 

 

II  Број:401-633/2018 

У Сокобањи, 20.08.2018.године 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                 Исидор Крстић 
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  Душица Димитријевић

         20.август 2018.
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