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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
71. 

Општинско веће општине Врњачка Бања на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 10.3.2021.године, на основу чл.46 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

бр.129/07, 83/14- други закон, 101/16 и 47/18), члана 18 и 19 став 2. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима („Сл. гласник Републике Србије“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 

32/2013 – одлука УС и 55/2014, 96/2015 др. закон и 9/2016 – одлука УС,24/18,41/18-

др.закон,87/18,23/19 и 128/20-др.закон), члана 18 Oдлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2021. годину („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 71/20 ) и члана 8 став 1 тачка 5 и члана 17 

Правилника о раду савета за кординацију послова безбедности саобраћаја на путевима на 

територији општине Врњачка Бања („Сл. лист општина Врњачка Бања“, бр. 6/14), члана 59 

Статута општине Врњачка Бања („Службени лист општина Врњачка Бања“, број 1/21-пречишћен 

текст) члана 33 Пословника Општинског већа општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.52/20), на предлог Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на 

путевима на територији општине Врњачка Бања бр.344-38/21 од 4.3.2021.године, доноси: 
 

ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА  

БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

 ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ 

          

I OПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1                        

         Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на 

путевима на територији општине Врњачка Бања за 2021. годину (у даљем тексту: Програм)  

утврђују се циљеви, скуп мера и активности у оквиру кључних области рада планиране на 

годишњем нивоу, 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 територији општине Врњачка Бања. 

Члан 2 

         У складу са чланом 17, 18 и чланом 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 општине Врњачка 

Бања за 2021. годину („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 71/2020) у укупном износу од 

5.200.000,00 динара, и биће усмерена за спровођење мера и активности у оквиру кључних 

области рада које представљају саставни део овог Програма. 

Члан 3 

         Средства која су планирана по основу прихода од наплаћених новчаних казни за прекршаје 

предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима који су учињени на територији 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

ГОДИНА XVII – БРОЈ  11– ВРЊАЧКА БАЊА –    12.3.2021. ГОДИНЕ 
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општине Врњачка Бања распоређена су у буџету општине у оквиру: шифра прогарма 0701, за 

финансирање програмске активности 0005 – Унапређење безбедности саобраћаја, редни број 

позиције 225-228, a иста ће се користити у складу са Програмом. 

 

Члан 4 

         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 

путевима на територији општине Врњачка Бања до нивоа реализованих прихода. 

Члан 5 

         Уколико се приходи не остваре у планираном износу, планиране активности реализују се 

према степену приоритета које одреди Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на 

путевима на територији општине Врњачка Бања. 

Члан 6 

У складу са чланом 9 ставом 2 тачком 15 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 чланом 30 Правилника о раду савета за координацију послова безбедности 

саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 8/2020) Програм који је усвојен од стране 

Општинског већа општине Врњачка Бања, уз претходно добијено позитивно мишљење, 

координатор доставља Агенцији за безбедност саобраћаја Републике Србије путем ISA 

aпликације. 

 

II РЕАЛИЗАЦИЈА МЕРА И РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА 

Члан 7 

           Средства за реализацију дефинисана у члану 2 Програма, сходно одредбама члана 18 и 

члан 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), члана 23 Правилника о 

раду савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 

8/2020) и чланa 18 Правилника о раду савета за кординацију послова безбедности саобраћаја на 

путевима на територији општине Врњачка Бања („Сл. лист општина Врњачка Бања“, бр. 6/2014), 

користиће се за мере и активности описане у табели: 
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Област 

рада 
Мера Активност 

Роко

ви 

Финансиј

ска 

средства 

Одгов

орни 

субјек

ти 

Проце

нат 

Проце

нат по 

област

има 

УНАПРЕЂЕЊЕ 

САОБРАЋАЈНЕ 

ИНФРАСТРУКТ

УРЕ 

Унапређење 

безбедности 

саобраћајне 

инфраструктур

е са 

становишта 

пешака 

Реализација 

инфраструктур

них мера за 

унапређење 

безбедности 

пешачког 

саобраћаја у 

складу са 

анализом 

стања 

безбедности 

пешака 

цела 

годи

на 

1.300.000,

00 
  

50 % 

Унапређење 

безбедности 

саобраћајa на 

индентификован

им опасним 

местима – прва 

фаза 

Санација  

идентификова

нихоопасних 

места и 

реализација 

пројеката који 

су у насељу 

цела 

годи

на 

1.300.000,

00 
  

РАД САВЕТА 

Накнаде за 

чланове савета 

Дневнице 

члановима за 

рад у Савету   

цела 

годи

нa 

450.000,00  

 

10% 

Едукација 

чланова Савета 

Учешће 

чланова Савета 

на стручним 

скуповима и 

семинарима 

(превоз, 

котизација, 

смештај и др.) 

цела 

годи

нa 

50.000,00  

 

УНАПРЕЂЕЊЕ 

САОБРАЋАЈНО

Г ВАСПИТАЊА 

И 

ОБРАЗОВАЊА 

Едукација 

младих 

(ученика 

завршних 

разреда 

средњих 

школа) 

учесника у 

саобраћају 

Едукативна 

трибина особа 

које су 

настрадале у 

саобраћајној 

незгоди 

мај - 

јул  
50.000,00  

 

15% 
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Едукација деце 

у 

предшколским 

установама и 

нижим 

разредима 

основних 

школа 

Реализација 

пројекта 

„Пажљивкова 

смотра 2021“ у 

предшколским 

установама и 

основним 

школама 

март 

- јул 
500.000,00  

 

Едукација 

родитеља о 

безбедном 

превожењу 

деце 

Организација 

трибине о 

правилној 

употреби 

дечијих ауто 

седишта 

мај - 

јул 
50.000,00  

 

Едукација деце 

у вишим 

разредима 

основних 

школа 

Радионице за 

децу од 5 до 8 

разреда на 

тему безбедан 

учесник у 

саобраћају 

цела 

годи

на 

200.000,00  

 

 

 

 

ПРЕВЕНТИВНО 

– 

ПРОМОТИВНЕ 

АКТИВНОСТИ 

ИЗ ОБЛАСТИ 

БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА 

Набавка 

промотивних 

материјала 

Набавка 

промотивних 

материјала за 

потребе 

едукација  

учесника у 

саобраћају за 

ђаке прваке,  

бициклисте, 

младе,  возаче 

теретних 

возила и старе 

65+  

март 

- 

септе

мбар 

400.000,00  

 

12% 
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Набавка 

времена 

телевизијског 

програма и 

штампаних 

медија, за 

емитовање 

промотивних 

спотова, 

писање и 

објављивање 

чланака у 

штампаним 

медијима и 

праћења 

активности 

рада Савета 

цела 

годи

на 

50.000,00  

 

Подршка 

организацији 

скупа за 

унапређење 

безбедности 

тракториста  

Подршка у 

организацији 

активности у 

оквиру 

манифестације 

„Прва бразда 

2021“ 

јул - 

авгус

т 

200.000,00  

 

НАУЧНО-

ИСТРАЖИВАЧ

КИ 

 РАД У 

ОБЛАСТИ 

БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА 

Анализа стања 

безбедности 

пешака 

Анализа стања 

безбедности 

пешака и 

предлог мера 

за унапређење 

безбедности на 

подручју 

општине  

апри

л –

мај 

300.000,00  

 

7% 

Извештај и 

анализа стања 

безбедности 

саобраћаја на 

подручју 

општине 

Врњачка Бања 

Сачињавање 

извештаја два 

пута годишње 

у складу са 

Законом 

март-

јул 
50.000,00  

 

ТЕХНИЧКО 

ОПРЕМАЊЕ 

ЈЕДИНИЦА 

САОБРАЋАЈНЕ 

ПОЛИЦИЈЕ И 

ДРУГИХ 

ОРГАНА 

НАДЛЕЖНИХ 

ЗА ПОСЛОВЕ 

БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА 

Набавка 

потребне 

опреме за 

контролу и 

регулисање 

саобраћаја 

Набавка 

опреме, 

уређаја и 

материјала за 

контролу и 

регулисање 

саобраћаја, 

контролу 

учесника у 

саобраћају и 

вршење 

цела 

годи

на 

150.000,00  

 

6% 
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саобраћајних 

увиђаја 

 

Набавка 

потребне 

опреме за 

случај хитног 

пружања 

помоћи 

учесницима у 

саобраћајним 

незгодама 

 

 

Учешће у 

набавци  

опреме, 

уређаја и 

материјала за 

случај хитног 

пружања 

помоћи 

учесницима у 

саобраћајним 

незгодама, на 

месту настанка 

саобраћајне 

незгоде 

септе

мбар 

-

нове

мбар 

150.000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

         Законом 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), односно чланом 8 ставом 2 наведеног закона, утврђено 

је да извршни орган јединице локалне самоуправе, општинско веће, односно градско веће, оснива тело 

за коoрдинацију (комисија, савет и сл.) ради усклађивања послова безбедности саобраћаја на путевима 

који су из делокруга јединице локалне самоуправе.  

         Чланом 8 ставом 4 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) утврђено је да прописе који ближе 

уређују организацију, начин рада, извештавање и праћење рада тела из става 2 овог члана доноси 

министар надлежан за унутрашње послове, на предлог Агенције за безбедност саобраћаја. 

        Општинско веће општине Врњачка Бања на седници одржаној дана 18.11.2020. године, на основу 

члана 46 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон и 47/18) 
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члана 8 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), члана 55 Статута општине Врњачка Бања („Сл. лист општине 

Врњачка Бања“ бр. 12/2019) и члана 33 Пословника Општинског већа општине Врњачка Бања („Сл. 

лист општине Врњачка Бања бр. 52/20) донело је Решење бр. 020-139/20 од 18.11.2020. године („Сл. 

лист општине Врњачка Бања“, бр. 65/20) о образовању и именовању чланова Савета за координацију 

послова безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Врњачка Бања. 

         На основу члана 8 став 4 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), Министар унутрашњих послова на предлог 

Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије донео је Правилник о раду савета за координацију 

послова безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 8/2020).  

         Члан 9 став 2 тачка 15 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), утврђује да Агенција 

координира рад тела за безбедност саобраћаја у локалним самоуправама и даје сагласност на програм за 

рад тела за безбедност саобраћаја у локалним самоуправама, у складу са одредбама овог закона.  

          Извори средстава за унапређење безбедности саобраћаја утврђени су чланом 17 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), a то су: 

1) буџет Републике Србије, буџет јединице територијалне аутономије и буџет јединице локалне 

самоуправе; 

2) наплаћене новчане казне за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о 

безбедности саобраћаја на путевима; 

3) поклони или прилози покровитеља дати Републици, јединици територијалне аутономије или 

јединици локалне самоуправе; 

4) остали приходи. 

         Члан 17 Правилника о раду савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима 

на територији општине Врњачка Бања („Сл. лист општина Врњачка Бања“, бр. 6/14), уврђује да су 

извори средстава за послове у функцији унапређења безбедности саобраћаја на путевима: 

1) буџет општине Врњачка Бања; 

2) средства у висини од 30% наплаћених новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о 

безбедности саобраћаја на путевима учињених на територији општине Врњачка Бања; 

3) новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Скупштине 

општине, чији је подносилац пријава саобраћајни инспектор Општинске управе општине 

Врњачка Бања; 

4) поклони или прилози покровитеља дати општини Врњачка Бања; 

5) остали приходи. 

        Члан 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) утврђује да средства од новчаних казни из 

члана 17 став 2 тачка 2 овог закона у висини од 70% припадају буџету Републике Србије, а 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 у складу са чланом 18 став 1 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. 
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закон, 9/2016 – одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 – др. 

закон) користи се за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на 

територији општине Врњачка Бања; унапређење саобраћајног васпитања и образовања; превентивно–

промотивне активности из области безбедности саобраћаја; научно-истраживачки рад у области 

безбедности саобраћаја и техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и 

регулишу саобраћај на путевима и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја. 

        Члан 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) утврђује да се средства из члана 17 

овог закона користе према програму који доноси Влада, надлежни извршни орган јединице 

територијалне аутономије, односно надлежни извршни орган јединице локалне самоуправе, на предлог 

тела за кординацију. 

        Члан 22 Правилника о раду Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима 

(„Сл. гласник РС“, бр. 8/20) утврђује да Савет на годишњем нивоу припрема предлог програма, који 

усваја надлежни орган, а на који Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије даје сагласност. 

       Члан 28 Правилника о раду Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима 

(„Сл. гласник РС“, бр. 8/20) утврђује поступак прибављања позитивног мишљења на припремљени 

предлог програма и то: 

 Предлог програма припремљен од стране чланова савета координатор доставља Агенцији путем 

ИСА апликације на мишљење, најкасније до 1. августа текуће године за наредну календарску 

годину; (став 1 овог члана Правилника); 

 Агенција најкасније у року од 60 дана од дана достављања предлога програма, путем ИСА 

апликације, доставља мишљење на предлог програма, које може бити позитивно или негативно 

(став 2 овог члана Правилника); 

 Позитивно мишљење Агенција доставља у форми коментара на предлог програма, који по својој 

форми и садржини испуњава све одредбе Закона и овог правилника, на основу чега Савет 

доставља предлог програма надлежном органу на усвајање (став 3 овог члана Правилника). 

       Члан 30 став 1 Правилника о раду Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на 

путевима („Сл. гласник РС“, бр. 8/20) утврђује да Програм који је усвојен од стране надлежног органа, 

уз преходно добијено позитивно мишљење, кординатор доставља Агенцији на сагласност путем „ИСА“ 

апликације. 

        Члан 30 став 2 Правилника о раду Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на 

путевима („Сл. гласник РС“, бр. 8/20) утврђује да за програм из става 1. овог члана Агенција доноси акт 

о давању сагласности на Програм, а исти доставља савету путем „ИСА“ апликације и поштом на адресу 

савета.   

        Члан 32 Правилника о раду Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима 

(„Сл. гласник РС“, бр. 8/20) утврђује да програм који није усвојен од стране надлежног органа и није 

добио сагласност Агенције не може се реализовати. 

        Члан 33 став 1 Правилника о раду Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на 

путевима („Сл. гласник РС“, бр. 8/20) прописује да је Савет у случају измене Програма на који је 

претходно добијена сагласност од стране Агенције, дужан да достави Агенцији Програм са наведеним 

изменама на поновну сагласност. 

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

путевима на територији општине Врњачка Бања, на трећој седници, одржаној дана 17.11.2020. године, 

припремио је нацрт Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности 

саобраћаја на путевима на територији општине Врњачка Бања за 2021. годину и исти је у складу са 

чланом 28 Правилника о раду Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима 
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(„Сл. гласник РС“, бр. 8/20) достављен Агенцији за безбедност саобраћаја Републике Србије на 

мишљење. 

         У складу са чланом 17 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) и чланом 17 Правилника 

о раду савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији општине 

Врњачка Бања („Сл. лист општина Врњачка Бања“, бр. 6/14), а на основу годишњих прилива средстава 

од наплаћених новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на 

путевима који су учињени на територији општине Врњачка Бања, и новчаних казни за прекршаје 

прописане актом Скупштине општине, чији је подносилац пријава саобраћајни инспектор Општинске 

управе општине Врњачка Бања Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења 

безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Врњачка Бања за 2021. годину, била су 

предвиђена средства у укупном износу од 9.000.000,00 динара. 

           Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије, електронским путем, дана 11.12.2020. 

године, доставила је Савету за координацију послове безбедности саобраћаја на путевима на територији 

општине Врњачка Бања, мишљење на предлог програма, заведено у Агенцији за безбедност саобраћаја, 

број П932/20212 од 09.12.2020. године, (код општине Врњачка Бања               бр. 344-620/20 од 

11.12.2020. године), а у коме се константује да је Комисија испред Агенције детаљно прегледала 

достављени предлог Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности 

саобраћаја на путевима на територији општине Врњачка Бања за 2021. годину и за исти дала позитивно 

мишљење. 

        Од стране формиране Комисије константовано је да су планиране мере и активности у предлогу 

Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на 

територији општине Врњачка Бања за 2021. годину у складу са 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. 8/20) и као такве могу допринети унапређењу безбедности саобраћаја 

на подручју локалне самоуправе Врњачка Бања. 

         На основу свега напред наведеног, Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на 

путевима на територији општине Врњачка Бања захтевом бр. 344-620/20 од 14.12.2020. године, обратио 

се Начелнику Општинске управе општине Врњачка Бања и шефу Одсека за финансије и буџет како би 

се предложени нацрт (предлог) Програма коришћења средстава за финансирање унапређења 

безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Врњачка Бања за 2021. годину, а на који је 

добијено позитивно мишљење Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије уврстио у Одлуку о 

буџету општине Врњачка Бања за 2020. годину. Том приликом од стране Савета предложена је и измена 

нацрта члана 18 став 2 Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2021. годину, из разлога што по 

мишљењу Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији општине 

Врњачка Бања за извршење Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности 

саобраћаја на путевима на територији општине Врњачка Бања за 2021. годину треба да буде задужена 

Општинска управа општине Врњачка Бања преко Одсека за привреду и друштвене делатности 

(надлежног за послове саобраћаја на територији општине), Одсека за буџет и финансије и Одсека за  

локално економски развој и инвестиције службе јавних набавки, (за спровођење планираних мере и 

активности из Програма потребно расписивање поступка набавки), а не Општинска јавна агенција како 

је то утврђено предметним чланом. 

          Скупштина општине Врњачка Бања на 3. седници одржаној дана 25.12.2020. године, донела је 

Одлуку о буџету општине Врњачка Бања за 2021. годину („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 

71/2020), али у исту није уврстила достављени Програм коришћења средстава за финансирање 
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унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Врњачка Бања за 2021. годину, 

већ је предметном Одлуком за реализацију Програма определила износ средстава од 5.200.000,00 

динара. 

         У складу са наведеним, а на основу опредељених средстава Одлуком о буџету општине Врњачка 

Бања за 2021. годину („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 71/2020), за унапређење безбедности 

саобраћаја на путевима на територији општине Врњачка Бања, Савет за координацију послова 

безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Врњачка Бања припремио је нацрт 

Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на 

територији општине Врњачка Бања за 2021. годину на износ средстава од 5.200.000,00 динара, који је у 

сагласности са Програмом на који је добијено позитивно мишљење Агенције за безбедност саобраћаја 

Републике Србије (мишљење број П932/20212 од 09.12.2020. године, код општине Врњачка Бања бр. 

344-620/20 од 11.12.2020. године) и исти доставља Општинском већу општине Врњачка Бања на 

усвајање. 

         Нацрт Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на 

путевима на територији општине Врњачка Бања за 2021. годину на износ средстава од 5.200.000,00 

динара у сагласности је са нацртом програма који је био предложен на 9.000.000,00 динара, за који је и 

добијено позитивно мишљење Агенције, само су опредељени износи по планираним активностима 

мањи, а исте би требало увећати приликом ребаланса буџета општине Врњачка Бања. 

        Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима 

на територији општине Врњачка Бања за 2021. годину утврђени су циљеви, скуп мера и активности у 

оквиру кључних области рада планираних на годишњем нивоу, 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 на 

територији општине Врњачка Бања. 

         Коришћење наведених средстава 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 путевима на 

територији општине Врњачка Бања до нивоа реализованих прихода. Уколико се приходи не остваре у 

планираном износу, планиране активности реализују се према степену приоритета које одреди Савет за 

координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Врњачка Бања. 

Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима 

на територији општине Врњачка Бања за 2021. годину, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном листу општине Врњачка Бања“. 
 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

                                            број: 344-38/21 од 10.марта 2021.године. 

 
                                                                                                                                                                                                          

                                                                                   За ПРЕДСЕДНИКА 

                                                                                      ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

                                                                                   ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ  

                    Иван Џатић, ср. 

______________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________________ 

Издавач: Општинска управа општине Врњачка Бања- главни и одговорни уредник, Јасмина 

Трифуновић, руководилац Одсека за послове органа општине, тел. 601-220, тираж: 30. Службени лист 

општине Врњачка Бања објављује се на званичном сајту Општине www.vrnjackabanja.gov.rs  

  

 

http://www.vrnjackabanja.gov.rs/

