
ИСА број: 0000/2021 

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 - одлука 

УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018 i 23/2019), на предлог Савета за координацију 

послова безбедности саобраћаја на путевима на територији локалне самоуправе ______, 

надлежни извршни орган локалне самоуправе ___________ на седници одржаној дана 

________.0000. године, доноси 

ПРОГРАМ 

за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне 

самоуправе ___________ за 0000. годину 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Програмом за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју 

локалне самоуправе _______ за 0000. 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, средства 

за реализацију Програма предвиђена су Одлуком о буџету локалне самоуправе ______ за 0000. 

годину у висини од 00.000.000,00 динара и биће усмерена за 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 ___________  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 ___________. 

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 Агенцији на сагласност путем 

ИСА апликације. 

II РЕАЛИЗАЦИЈА МЕРА И РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА 

Члан 6. 

Средства за реализацију дефинисана у члану 2. Програма, сходно одредбама Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима и Правилника о раду савета за координацију послова 

безбедности саобраћаја на путевима, користиће се за мере и активности описане у табели.



ИСА број: 0000/2021 

Област рада Мера Активност Рокови Финансијска 

средства 

Одговорни 

субјекти 

Проценат Проценат по 

областима 

Унапређење саобраћајне 

инфраструктуре 

       

      

      

      

      

Рад савета 

       

      

      

      

      

Унапређење саобраћајног 

образовања и васпитања 

       

      

      

      

      

Превентивно-промотивне 

активности из области 

безбедности саобраћаја 

       

      

      

      

      

Научно-истраживачки рад 

у области безбедности 

саобраћаја 

       

      

      

Опремање јединица 

саобраћајне полиције и 

других органа надлежних 

за послове безбедности 

саобраћаја 

       

      

      

      

      

 УКУПНО 

(%) 

000%  

 

Датум објављивања предлога Програма у ИСА апликацији: ________________________



ИСА број: 0000/2021 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Чланом 18. 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 i 23/2019), дефинисано је да средства од новчаних казни у висини 

од 70% припадају буџету Републике Србије, а средства у висини од 30% припадају буџету јединице 

локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен. Од 30% средстава која припадају буџету 

јединице локалне самоуправе, 50% средстава се користи за поправљање саобраћајне инфраструктуре 

јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен. Преосталих 50% средстава 

користи се за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне 

самоуправе ___________, унапређење саобраћајног васпитања и образовања, превентивно – промотивне 

активности из области безбедности саобраћаја на путевима, научно-истраживачки рад у области 

безбедности саобраћаја и техничко опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних 

за послове безбедности саобраћаја. 

Чланом 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима((''Сл. гласник РС'' број 41/2009, 

53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 

41/2018 и 41/2018 - др. Закон, 87/2018 и 23/2019) регулисано је да се средства за финансирање 

унапређења безбедности саобраћаја користе према програму који доноси извршни орган јединице 

локалне самоуправе, на предлог тела за координацију. 

У складу са напред наведеним, Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на 

подручју локалне самоуправе ___________ припремио је предлог Програма за рад Савета за 

координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе _______ за 0000. годину 

и исти доставља надлежном извршном органу локалне самоуправе на усвајање. 


