
 

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, 87/2018,23/2019 и 128/2020 -  др. закон), на предлог Савета за 

координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији локалне самоуправе Велико 

Градиште, Општинско веће општине Велико Градиште на 31. седници одржаној дана 01.10.2021. 

године, доноси 

ПРОГРАМ 

за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе Велико 

Градиште за 2022. годину 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Програмом за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне 

самоуправе Велико Градиште 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 Велико Градиште за 2022. 

годину у висини од 5.000.000,00 динара, од чега 5.000.000,00 динара од наплаћених новчаних казни за 

прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима, 0,00 

динара из буџета јединице локалне самоуправе, 0,00 динара од поклона или прилога покровитеља 

датих јединици локалне самоуправе, 0,00 динара на основу осталих прихода, и биће усмерене 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 Велико Градиште 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 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 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. 

 

Број: 02-51/2021-01-4 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

                                                              ПРЕДСЕДНИК 

                                                                    ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

                                                            Драган Мили,с.р. 

 



Област рада: Унапређење саобраћајне инфраструктуре 

Р. бр. Мера Активност Рокови 
Финансијска 

средства 

Извори 

финансирања 

(*) 

Одговорни 

субјекти 

1.  

Уређење зона школа у општини 

Велико Градиште 

-Израда пројекта техничког 

регулисања саобраћаја за две односне 

школе на основу анализе саобраћајног 

система у зонама школа 

-Реализација пројекта техничког 

регулисања саобраћаја у две основне 

школе 

2022. 

година 

2.500.000,00 НК Савет за 

безбедност 

саобраћаја, 

Општинска 

управа 

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

покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 
 

Област рада: Рад савета 

Р. бр. Мера Активност Рокови 
Финансијска 

средства 

Извори 

финансирања 

(*) 

Одговорни 

субјекти 

1.  Учешће чланова на стручним 

скуповима 

Превоз, котизација и учешће 2022. 

година 

50.000,00 НК Савет за 

безбедност 

саобраћаја, 

Општинска 

управа 
*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, поклони или прилози 

покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 
  



Област рада: Унапређење саобраћајног образовања и васпитања 

Р. бр. Мера Активност Рокови 
Финансијска 

средства 

Извори 

финансирања 

(*) 

Одговорни 

субјекти 

1.  Едукација возача двоточкаша 

(мотоциклиста и мопедиста), возача 

трактора, едукације старијих 

учесника у саобраћају 65+ и 

трибине за младе са особама које су 

настрадале у саобраћајним 

незгодама 

Реализација едукација за угрожене 

категорије учесника у саобраћају 

 

2022. 

година 

200.000 НК Савет за 

безбедност 

саобраћаја, 

Општинска 

управа, 

Директор 

средње 

школе, 

Директор 

предшколске 

установе, 

Директори 

основних 

школа 

председници 

Савета 

Месних 

заједница 

2.  Едукација деце нижих разреда 

основних школа и предшколских 

установа о безбедном понашању у 

саобраћају 

Едукација деце на полигону који је 

Савет добио на поклон од Агенције  

2022. 

година 

300.000 НК Савет за 

безбедност 

саобраћаја, 

Директор 

предшколске 

установе, 

Директори 

основних 

школа 
*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, поклони или прилози 

покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 
 



Област рада: Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја 

Р. бр. Мера Активност Рокови 
Финансијска 

средства 

Извори 

финансирања 

(*) 

Одговорни 

субјекти 

1.  Набавка промотивног материјала за 

угрожене категорије учесника у 

саобраћају 

 

Набавка промотивних материјала за 

мотоциклисте и мопедисте, возаче 

трактора, старијих учесника у 

саобраћају 65+, возаче теретних 

возила и младе 

2022. 

година 

500.000 НК Савет за 

безбедност 

саобраћаја, 

Општинска 

управа 

2.  Кампања за пешаке са циљем 

повећања индикатора преласка 

пешака на обележеном пешачком 

прелазу 

Осмишљавање кампање и реализација 

на подручју општине Велико 

Градиште 

2022. 

година 

450.000 НК Савет за 

безбедност 

саобраћаја, 

Општинска 

управа 
*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, поклони или прилози 

покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 
 

Област рада: Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја 

Р. бр. Мера Активност Рокови 
Финансијска 

средства 

Извори 

финансирања 

(*) 

Одговорни 

субјекти 

1.  Анализа саобраћајног система у 

зонама основних школа 

Анализа стања саобраћајног система у 

зонама основних школа 

2022. 

година 

600.000,00 НК Савет за 

безбедност 

саобраћаја, 

Општинска 

управа 
*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, поклони или прилози 

покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 
 

  



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.  Дрога тест за саобраћајну полицију Патрони и уређај за контролу 

наркотика за саобраћајну полицију 

2022. 

година 

400.000,00 НК Саобраћајна 

полиција, 

Савет, 

Општинска 

управа 
*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, поклони или прилози 

покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 
 

Област рада Финансијска 

средства 

Проценат по 

областима 
Унапређење саобраћајне инфраструктуре 2.500.000,00 50% 

Рад савета 50.000,00 1% 

Унапређење саобраћајног образовања и васпитања 500.000,00 10% 

Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја 950.000,00 19% 

Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја 600.000,00 12% 

Опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја 400.000,00 8% 

 

УКУПНО: 5.000.000,00 100% 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                  ПОТПИС 

 

                                                                                                                                                                                                                    ___________________________   

Председник



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Према члану 17. 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) извори средстава за унапређење 

безбедности саобраћаја су: буџет Републике Србије, буџет јединице територијалне аутономије и буџет 

јединице локалне самоуправе; наплаћене новчане казне за прекршаје и привредне преступе предвиђене 

прописима о безбедности саобраћаја на путевима; поклони или прилози покровитеља дати Републици, 

јединици територијалне аутономије или јединици локалне самоуправе; и остали приходи. 

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, 23/2019 и 128/2020 -  др. закон), 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 Велико Градиште, 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, 23/2019 и 128/2020 -  др. закон) 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 Велико Градиште припремио је Предлог програма за рад Савета за координацију 

послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе Велико Градиште за 2022. годину и 

исти доставља надлежном извршном органу локалне самоуправе на усвајање. 


