
На основу члaна 13. Одлуке о Градској управи града Београда (''Службени лист града 
Београда'', број 126/16, 2/17 и 36/17), Комисија за доделу средстава путем трансфера за 
финансирање/суфинансирање рада општинских тела за координацију за унапређење 
безбедности саобраћаја по посебним програмима општинских тела за координацију и 
праћење реализације програма (у даљем тексту: Комисија) донела је 

 

У П У Т С Т В О    

О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА  

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПУТЕМ ТРАНСФЕРА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/ 

СУФИНАНСИРАЊЕ РАДА ОПШТИНСКИХ ТЕЛА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ЗА 

УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ПО ПОСЕБНИМ ПРОГРАМИМА 

ОПШТИНСКИХ ТЕЛА ЗА КООРДИНАЦИЈУ 

 

 

1. Овим упутством утврђују се услови и критеријуми за финансирање програма 
oпштинских тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима, а који су од 
јавног интереса и који се финансирају из буџета града Београда - односно из 
средстава од наплаћених новчаних казни за саобраћајне прекршаје. Средства за 
финансирање наведених програма су намењена Програмом коришћења средстава за 
финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју града 
Београда и годишњим Финансијским планом прихода и расхода Секретаријата за 
саобраћај – трансфери осталим нивоима власти - односно текући трансфери нивоу 
општина. 
 

2. У Финансијском плану прихода и расхода Секретаријата за саобраћај и Програму 
коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на 
путевима на подручју града Београда, односно приликом опредељивања 
финансијских средстава за поједине намене, распоређују се и средства трансфера за 
рад општинских тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима – 
унапређење безбедности саобраћаја по посебним програмима општинских тела за 
координацију (у даљем тексту: Програми). 

 
3. Програми из тачке 2. овог упутства могу се финансирати у целини или делимичним 

учешћем у финансирању трошкова њихове реализације, односно суфинансирањем. 
 
4. Секретаријат за саобраћај ће упутити писани позив градским општинама за 

достављање Програма из тачке 2. 

По пријему Позива, градске општине ће доставити Секретаријату за саобраћај: 

 Програм општинског тела за координацију безбедности саобраћаја, који мора 

бити потписан од стране овлашћеног лица за заступање тела; 

 решење општинског већа о оснивању општинског тела за безбедност 

саобраћаја (оригинал или фотокопија); 

 писану сагласност од стране председника општине (или овлашћеног лица за 

заступање градске општине) на Програм;  

 
 

5. Додела (распоређивање) средстава за финансирање/суфинансирање Програма из 
тачке 2. овог упутства врши се на основу дефинисаних услова и критеријума и то:  

Услови: 



да су подносиоци  Програма  искључиво општинска тела (савет, комисија, тело, 
итд.) основана од стране општинских већа, актом градске општине у 
сагласности са Законом о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени 
гласник РС'', бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - Одлука УС. 55/14, 96/2015, 9/2016 

(Одлука Уставног суда) 
- ), Решењем општинског већа о оснивању општинског тела за координацију 

безбедности саобраћаја; 
- да Програм не садржи активности које се односе на унапређење саобраћајне 

инфраструктуре; 

- да Програм не садржи активности које подразумевају научно-истраживачки рад у 

области безбедности саобраћаја;  

- да Програм не садржи активности активности које се односе на опремање јединица 

саобраћајне полиције; 

- да је Програм  потписан од стране овлашћеног лица за заступање тела; 

- да имају писану сагласност од стране председника општине или овлашћеног лица 
за заступање градске општине на Програм. 
 

Критеријуми: 
I. Усклађеност Програма са одредбама Закона о безбедности саобраћаја на 

путевима као и са следећим циљевима: 

- унапређење саобраћајног васпитања и образовања, са циљем стицања 
знања, унапређења ставова, стицање вештина и навика неопходних за 
безбедно учешће у саобраћају (подршка саобраћајном васпитању и 
образовању деце у предшколским установама, основним и средњим школама; 
пружање подршке стручном усавршавању васпитача, учитеља и наставника; 
пружање подршке пројектима међувршњачке едукације из области 
саобраћајног васпитања и образовања, као и реализацији такмичења деце 
школског узраста из области безбедности саобраћаја (најбољи ликовни, 
литерарни, мизички и други радови);  

- превентивно - промотивне активности из области безбедности 
саобраћаја; 

- планирање и спровођење активности, у циљу стицања знања, 

унапређивања и учвршћивања позитивних ставова и унапређењу понашања 

значајних за безбедно учешће у саобраћају (кампање, семинари, акције, 

трибине, издаваштво, промоције, и сл.); 

- стручно усавршавање чланова општинских тела за безбедност 
саобраћаја (учешће на стручним скуповима, семинарима из области 
безбедности саобраћаја и другим видовима стручног усавршавања који су у 
вези са унапређењем безбедности саобраћаја) 

 
II. Квалитет Програма: 

- Значај Програма за локалну заједницу – утицај реализације Програма на 

унапређење безбедности саобраћаја у локалној заједници 

- Изводљивост – степен изводљивости Програма у пракси 

- Могућност развијања Програма и његова одрживост 
 

6. Комисију за доделу средстава путем трансфера за финансирање/суфинансирање 
рада општинских тела за координацију за унапређење безбедности саобраћаја по 



посебним програмима општинских тела за координацију и праћење реализације 
програма чине председник и четири члана са задатком да: 

- изврши преглед достављене документације; 

- прегледа достављене Програме;  

- утврди усклађеност Програма са критеријумима наведеним у тачки 5.; 

- донесе Одлуку о додели средства општинским телима за координацију 

безбедности саобраћаја на путевима,  која су планирана и намењена  

Програмом за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима 

на подручју града Београда и годишњим Финансијским планом прихода и 

расхода Секретаријата за саобраћај; 

- прати реализацију Програма. 

Комисија одлучује већином гласова чланова комисије. О раду комисије води се записник. 
 
7. Средства која се планирају за финансирање/суфинансирање предложених 

Програма из тачке 2. овог упутства, опредељују се као трансфери осталим нивоима 
власти, односно текући трансфери нивоу општина; 
 

8. Висина средстава коју Секретаријат за саобраћај планира да додели путем 
трансфера управама градских општина града Београда, утврђује се годишњим 
Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности 
саобраћаја на путевима на подручју града Београда и максимално износи 3.000.000,00 
динара са ПДВ по градској општини.  

9. Средства трансфера се преносе у складу са закључцима градоначелника града 
Београда, а на основу уговора  који град Београд – Градска управа града Београда, 
Секретаријат за саобраћај закључује са примаоцем средстава трансфера, којим се 
утврђује нарочито: 

- предмет; 
- вредност Програма, начин и рокови плаћања; 
- рок реализације Програма; 
- средства финансијског обезбеђења; 
- начин и динамика извештавања о реализацији и наменском трошењу 

средстава; 
- поступак контроле трошења средстава; 
- друге обавезе примаоца средстава трансфера, поступање у случају 

неизвршавања уговорних обавеза, начин решавања спорова,повраћај 
неутрошених трансферисаних средстава и др. 

 

10.  Захтев за трансфер средстава за финансирање/суфинансирање Програма 
градске општине ће бити у обавези да доставе у року од 5 дана од дана потписивања 
Уговора. 

 
ГРАД БЕОГРАД  

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА  
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ 

 
IV-01 број: 344.16 – 1631/2017 од 25.10.2017.године 

 
 


