
 

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 и 23/2019), на предлог Савета за безбедност саобраћаја на 
путевима на подручју општине Велико Градиште, Општинско веће општине Велико Градиште на 10. 
седници одржаној дана 18.02.2021. године, доноси 

ПРОГРАМ 
за рад Савета за безбедност саобраћаја на путевима на подручју општинеВелико Градиште 

 за 2021. годину 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Програмом за рад Савета безбедност саобраћаја на путевима на подручју општине Велико 
Градиштеза 2021. 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 суОдлуком о буџету локалне самоуправеВелико Градиштеза 2021. 
годинуу висини од 5.000.000,00 динара, од наплаћених новчаних казни за прекршаје и привредне 
преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевимаи биће усмереназа 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 самоуправеВелико Градиштедо нивоа реализованих прихода. 

Члан 4. 

Уколико се приходи не остваре у планираном износу, планиране активности реализују се према 
степену приоритета које одреди Савет за безбедност саобраћаја на путевима на подручју општине 
Велико Градиште. 

Члан 5. 

У складу са чланом 9. ставом2. 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.



Област рада Мера Активност Рокови Финансијска 
средства 

Извори 
финансирања 

(*) 

Одговорни 
субјекти 

 Проценат по 
областима 

Унапређење саобраћајне 
инфраструктуре 

Постављање 
хоризонталне и 

вертикалне 
сигнализације у 

зони школе 

Реализација 
пројекта техничког 

регулисања 
саобраћаја у зони 

школе 

Цела година 1.800.000,00 НК Савет, Управљач 
пута 

 50 % 

Пројекат 
унапређења 

(уређења) зоне 
школе 

Набавка брзинских 
дисплеја 

Цела година 700.000,00 НК Савет, Управљач 
пута 

 

Рад савета 

Учешће чланова на 
стручним 

скуповима 

Превоз, котизација, 
учешће 

Цела година 50.000,00 НК Савет,   1 % 

Унапређење саобраћајног 
образовања и васпитања 

Едукација деце, 
младих, особа 
старијих од 65 

година 

Реализација 
трибина и едукација 

Цела година 400.000,00 НК Савет,   8 % 

       
       
       
       

Превентивно-промотивне 
активности из области 
безбедности саобраћаја 

Набавка 
промотивног 
материјала  

Набавка 
промотивног 

материјала за децу, 
младе и старије од 

65 година 

март 400.000,00 НК Савет,   25 % 

Кампања за 
мотоциклисте, 
бициклисте и 
трактористе 

Реализација 
кампање на 

подручју Великог 
Градишта 

април 850.000,00 НК Савет  

       
Научно-истраживачки рад 
у области безбедности 
саобраћаја 

Стратегија и 
акциони план 

Израда стратегије и 
акционог плана 

април 700.000,00 НК Савет  14 % 



 
*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, поклони или прилози 
покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 
 

Број: 344-13/2021-01-4 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
 
 
 ПРЕДСЕДНИК 
    ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
 
 
Драган Милић,с.р. 

Опремање јединица 
саобраћајне полиције и 
других органа надлежних 
за послове безбедности 
саобраћаја 

Набавка опреме за 
контролу 

саобраћаја 

Сет за вршење 
увиђаја 

саобраћајних 
незгода 

мај 100.000,00 НК Савет  2 % 

        
 
 
 

  
УКУПНО (%): 

 



 


