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УПУТСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ КОРИСНИКА И УНОС 

ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА У ИСА АПЛИКАЦИЈИ  

 

1. УВОД 

Агенција за безбедност саобраћаја (у даљем тексту: Агенција) је у циљу подршке раду 

локалних савета развила софтвер – ИСА апликацију која је намењена двосмерној 

комуникацији између локалних самоуправа и Агенције, као и размени докумената у 

складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Службени 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 и 23/2019) (у даљем тексту: 

ЗОБС). 

Овај документ представља корисничко упутство за регистрацију корисника и унос и 

ажурирање Програма за рад савета за координацију послова безбедности саобраћаја на 

путевима на подручју јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: Програм) у складу 

са Правилником о раду савета за координацију послова безбедности саобраћаја на 

путевима („Службени гласник РС", бр. 8/2020). Корисничко упутство је намењено 

представницима савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима (у 

даљем тексту: Савет).   

 

2. РЕГИСТРАЦИЈА КОРИСНИКА 

 

Приступите ИСА апликацији: http://lokalnesamouprave.abs.gov.rs/  

Отвориће се страна за пријаву. Изаберите опцију: Региструјте се. 

 

http://lokalnesamouprave.abs.gov.rs/


 

 

 
 

2 

Након избора ове опције отвара се страна за регистрацију у којој је потребно унети 

тражене податке како би се успешно извршила регистрација. 

 

Из падајућег менија за поље: Профил могуће је изабрати две опције: ЛС Менаџер и ЛС 

посматрач. Приликом регистрације, координатор за сарадњу са Агенцијом за 

безбедност саобраћаја који је именован посебном одлуком савета изабраће профил: ЛС 

Менаџер. Остали чланови савета треба да изаберу профил: ЛС Посматрач. 

Напомена: Само ЛС Менаџер има могућност да креира Програм и уноси и ажурира 

податке испред локалне самоуправе. ЛС Посматрач нема могућност уноса и ажурирања 

података, већ само праћења активности.  

 

Након уноса тражених података изабрати опцију: Региструјте се. 
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Одмах након регистрације, администратор Агенције добија захтев за одобрење налога. 

Када администратор одобри налог, Кориснику стиже е-mail са линком за активирање.  

Активирање налога врши се кликом на линк који ће одмах након успешне регистрације 

стићи на e-mail адресу која је унета приликом регистрације. Када се налог активира, 

Корисник може приступити раду у ИСА апликацији уношењем корисничког имена и 

лозинке коју је креирао. 

 

3. УНОС ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА 

 

3.1.ФОРМИРАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА И ФИНАНСИЈСКИХ 

СРЕДСТАВА 

Након пријаве, отворити страну: Програми.  

 

 

На овој страници се врши унос Програма рада савета. За израду Програма рада, изабрати 

опцију: Нови програм.  
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Отвориће се поље за унос године за коју се уноси Програм, износ пренетих средстава, 

средстава од казни, износ додатних средстава. 

У поље „Година“ изабрати годину за коју се формира Програм. 

У поље „Пренета средства“ унети износ средстава која се преносе из претходне године 

(уколико постоје неке пренете обавезе, нереализовани пројекти,…) 

У поље „Средства од казни“ унети износ планираних средстава од новчаних казни за 

прекршаје (Агенција за безбедност саобраћаја, Препоруке за припрему предлога 

програма за 2021. годину, тачка 2.1. став 2, 

https://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20200302120455-preporuke-za-izradu-predloga-

programa-za-2021-godinu.pdf ) 

У поље „Додатна средства“ унети износ средстава која су из других извора (поклони, 

прилози покровитеља, итд…) 

Након унетих података, изабрати опцију: Сними. 

 

 

Након избора опције: Сними, у горњем десном углу треба да се појави обавештење: 

„Подаци успешно снимљени“  

 

 

 

 

 

 

https://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20200302120455-preporuke-za-izradu-predloga-programa-za-2021-godinu.pdf
https://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20200302120455-preporuke-za-izradu-predloga-programa-za-2021-godinu.pdf
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3.2.УНОС МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У 

ОКВИРУ ПРОГРАМА 

 

Наредни корак је унос мера по областима рада на начин како је дефинисано ЗОБС-ом. 

У складу са предлогом Програма, унети мере по областима рада. Изабрати опцију: Нова 

мера.  

Свака мера се уноси појединачно.  

 

 

Из падајућег менија: Област изабрати област рада за коју је потребно унети нову меру.   
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Након тога, изабрати тип мере из падајућег менија Тип мере. 

 

 

 

Уколико Корисник жели да види списак свих мера из падајућег менија, треба да изабере 

опцију  (Експортуј). Након избора ове опције, отвориће се Excel фајл са списком свих 

мера у оквиру изабране области. 
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Уколико Корисник жели да дода нову меру, потребно је да изабере опцију: Додај. 

 

Приликом креирања односно додавања нове мере, отвара се поље: Тип мере. Овде је 

неопходно изабрати старосну категорију којој је мера намењена, као и назив мере. 

 

Након уноса старосне категорије и назива мере, изабрати опцију: Сними. 

 

И у случају избора постојеће мере и додавања нове, потребно је унети кратак опис мере 

односно навести активност(и) које дата мера обухвата.  
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У поље: Опис унети опис мере. Потом изабрати опцију: Сними.  

 

 

3.3.УНОС АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ СВАКЕ МЕРЕ 

 

Када се унесе мера, потребно је да се дефинишу активности у оквиру мере. Ово је 

обавезан корак. У прегледу Области изабрати област рада и меру. 

 

У оквиру прегледа Области постоји 6 области рада (Унапређење саобраћајне 

инфраструктуре, Рад Тела за координацију послова безбедности саобраћаја, 

Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја, Унапређење 

саобраћајног васпитања и образовања, Научно-истраживачки рад у области безбедности 

саобраћаја, Техничко опремање јединица саобраћајне полиције и других органа 

надлежних за послове безбедности саобраћаја). 

У оквиру сваке области се, након дефинисања мера, уносе активности за сваку меру. 
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Пример: Област - Унапређење саобраћајне инфраструктуре, 

Мера - Изградња бициклистичких стаза. Изабрати опцију: Нова активност. 

 

Унети тражене податке у оквиру поља „Нова активност“.  

У поље „Назив“ унети назив активности.  

У поље „Носилац активности“ навести одговорне субјекте за извршавање активности. 

У поље „Опис“ унети кратак опис садржаја и циља активности. 

У поље „Категорија учесника“ унети категорију којој је активност намењена. 

У поље „Датум планирања“ унети оквирни датум (или период) када се активност 

планира. 

У поље „Планирана средства“ унети износ финансијских средстава за реализацију 

активности.  

У поље „Датум реализације“ не уноси се ништа приликом формирања предлога 

Програма. У ово поље се подаци уносе накнадно, приликом формирања Извештаја о 

реализацији. 

У поље „Потрошена средства“ унети износ утрошених средстава уколико је било 

реализације. Ово се ради након реализације активности. 

Из поља „Статус“ изабрати једну од понуђених опција: креирана, реализована, 

нереализована. У тренутку креирања Програма потребно је изабрати „креирана“. 

Након уноса тражених података, изабрати опцију: Сними.  
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Начин уноса активности, односно мера је за сваку област Програма исти.  Као што је већ 

напоменуто, Корисник који уноси Програм у ИСА апликацију треба да уноси 

појединачно мере и активности по областима рада. 

 

3.4.ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

У току уноса, а и по завршетку уноса предлога Програма, Корисник има могућност да 

све унете ставке добије у форми Excel табеле избором   са десне стране. 

 

 

Након завршетка уноса предлога Програма, изабрати опцију: Објави програм. 

 

 

Након успешног објављивања предлога Програма, у горњем десном углу треба да стоји 

обавештење: „Подаци успешно снимљени“. 

 

 

Све до тренутка избора опције: Објави програм, нико сем Корисника који уноси ставке 

Програма не може видети унете ставке предлога Програма.  
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Када се програм објави, представник Агенције о томе добија информацију и приступа 

прегледу и анализи предлога Програма.  

Корисник (ЛС Менаџер и ЛС Посматрач) добија информацију када на предлог Програма 

стигну коментари путем нотификације у горњем десном углу прозора апликације, и e-

mail обавештења.  

 

Након добијања коментара, Корисник поступа у складу са коментарима. Уколико је 

потребно да се изврше одређене исправке у предлогу Програма, Корисник врши 

исправке и поново „Објављује Програм“ како би Агенција могла да да сагласност на 

предлог Програм, уколико не постоје додатни коментари или захтеви за измену предлога 

Програма. 


