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Прихватајући препоруке организације Уједињених нација (УН) изражене у документу Глобални план деценије акције безбедности саобраћаја 2011-2020 

који је сачинила Светска здравствена организација (СЗО) опредељено је пет кључних области рада (пет стубова) ради достизања жељеног стања у 

систему безбедности саобраћаја. Имајући наведено у виду, активности у оквиру Акционог плана за спровођење Стратегије безбедности саобраћаја на 

путевима општине Бачки Петровац за период од 2019. до 2024. године груписане су у пет стубова. 

 

 

 

 

 

 

 



 

АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије 

 

 
 

Стратегија безбедности саобраћаја на путевима општине Бачки Петровац за период од 2019. до 2024. године    2 | С т р а н а  
 

 

СТУБ 1 ЕФИКАСНИЈЕ УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА 

АКТИВНОСТ 
ГОДИНА 
РЕАЛИЗ-

АЦИЈЕ 

ИНДИКАТОР 
УСПЕШНОСТИ 

НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ 

САРАДЊА 
ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 

ОКВИРНИ 
БУЏЕТ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ОБЛАСТ У 
ПРОГРАМУ 

НАПОМЕНА 

Израда (писање) Стратегије и 
Акционог плана безбедности 
саобраћаја 

2019 

Усвојена 
Стратегија и 

Акциони план 
на Скупштини 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја  

Субјекти 
безбедности 

саобраћаја на 
локалном нивоу 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

500.000,00 

Научно-
истраживачки 
рад у области 

бс 

 

Ревизија Стратегије и 
Акционог плана безбедности 
саобраћаја 

2022 
Усвојени 

документи на 
Скупштини 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја  

Субјекти 
безбедности 

саобраћаја на 
локалном нивоу 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

150.000,00 

Научно-
истраживачки 
рад у области 

бс 

 

Израда Извештаја о стању 
безбедности саобраћаја на 
подручју општине Бачки 
Петровац (два пута годишње), 
обавеза у складу са ЗоБС 

2019 

Усвојени 
документи на 

Скупштини 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја  

Субјекти 
безбедности 

саобраћаја на 
локалном нивоу 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

100.000,00 

Научно-
истраживачки 
рад у области 

бс 

Цена по 
години 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 
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АКТИВНОСТ 
ГОДИНА 
РЕАЛИЗ-

АЦИЈЕ 

ИНДИКАТОР 
УСПЕШНОСТИ 

НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ 

САРАДЊА 
ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 

ОКВИРНИ 
БУЏЕТ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ОБЛАСТ У 
ПРОГРАМУ 

НАПОМЕНА 

Стручно усавршавање 
кадрова запослених у области 
безбедности саобраћаја и 
обука чланова Савета за 
безбедност саобраћаја за 
професионалан приступ раду 
области безбедности 
саобраћаја 

2020 
Број стручних 
усавршавања 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја  

Субјекти 
безбедности 

саобраћаја на 
локалном нивоу 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

160.000,00 Рад Савета 
Цена по 
години 

2021 Број запослених 
који су прошли 

обуку 
Број чланова 
Савета који су 
прошли обуку 

2022 

2023 

2024 

Истраживање ставова возача 
и путника у путничким 
возилима са предлогом 
реализације промотивних 
активности, према SARTRE 
моделу 

2021 

Реализовано 
истраживање и 

усвојене 
промотивне 

активности на 
Савету 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја  

Саобраћајна 
полиција и сви 

заинтересовани 
субјекти 

безбедности 
саобраћаја 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

200.000,00 

Научно-
истраживачки 
рад у области 

бс 

 

Успостављање система 
циљане контроле саобраћаја 
на основу анализа обележја 
безбедности саобраћаја 
(примена софтверске 
апликације) 

2020 
2022 
2024 

Обука 
представника 
саобраћајне 

полиције-а за 
коришћење 
апликације 

Број 
реализованих 

циљаних 
контрола 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја  

Саобраћајна 
полиција 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

50.000,00 

Опремање 
јединица 

саобраћајне 
полиције 

Цена по 
години 
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АКТИВНОСТ 
ГОДИНА 
РЕАЛИЗ-

АЦИЈЕ 

ИНДИКАТОР 
УСПЕШНОСТИ 

НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ 

САРАДЊА 
ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 

ОКВИРНИ 
БУЏЕТ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ОБЛАСТ У 
ПРОГРАМУ 

НАПОМЕНА 

Учешће Савета у анализи 
локација за постављање 
система за аутоматску 
детекцију прекршаја - 
пројекат и план развоја 
система 

2022 

Реализован 
пројекат 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја  

Саобраћајна 
полиција и сви 

заинтересовани 
субјекти 

безбедности 
саобраћаја 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

300.000,00 

Научно-
истраживачки 
рад у области 

бс 

 

Пројекат 
представљен 

свим субјектима 
у области 

безбедности 
саобраћаја 

Учешће Савета у 
успостављању центра за 
контролу система за 
аутоматску детекцију 
саобраћајних прекршаја и 
обраду прекршајних налога (I 
фаза) 

2023 
Условљен 

центар који 
функционише 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја  

Саобраћајна 
полиција, 

Управљач пута 
локалног 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

500.000,00 

Опремање 
јединица 

саобраћајне 
полиције 

 

Учешће Савета у постављању 
система за аутоматску 
детекцију прекршаја, 
реализација пројекта (I фаза) 

2024 

Постављене 
камере за 
детекцију 

прекршаја, 
повезане са ПС 
Бачки Петровац 
и функционишу 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја  

Саобраћајна 
полиција, 

Управљач пута 
локалног 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

700.000,00 

Опремање 
јединица 

саобраћајне 
полиције 
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АКТИВНОСТ 
ГОДИНА 
РЕАЛИЗ-

АЦИЈЕ 

ИНДИКАТОР 
УСПЕШНОСТИ 

НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ 

САРАДЊА 
ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 

ОКВИРНИ 
БУЏЕТ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ОБЛАСТ У 
ПРОГРАМУ 

НАПОМЕНА 

Анализа стања безбедности 
саобраћаја возача двоточкаша 
(бициклисти, мопедисти и 
мотоциклисти), са предлогом 
за спровођење мера и 
превентивних активности за 
повећање безбедности у 
саобраћају (анализа 
спроведених активности и 
планирање постојећих) 

2021 

Спроведен 
пројекат 
Пројекат 

презентован 
чланови Савета 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја  

Субјекти 
безбедности 

саобраћаја на 
локалном нивоу 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

200.000,00 

Научно-
истраживачки 
рад у области 

бс 

 

Анализа безбедности пешака 
у саобраћају на територији 
општине Бачки Петровац са 
предлогом праваца деловања 
и спровођења предложених  
мера за унапређење 
безбедности саобраћаја 

2022 

Спроведен 
пројекат 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја  

Субјекти 
безбедности 

саобраћаја на 
локалном нивоу 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

200.000,00 

Научно-
истраживачки 
рад у области 

бс 

 Пројекат 
презентован 

чланови Савета 

Анализа доступности и 
приступачности за особе са 
инвалидитетом у саобраћају 

2023 

Спроведен 
пројекат Савет за 

безбедност 
саобраћаја  

Субјекти 
безбедности 

саобраћаја на 
локалном нивоу 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

300.000,00 

Научно-
истраживачки 
рад у области 

бс 

 Пројекат 
презентован 

чланови Савета 

Пројекат Макро истраживања 
безбедности деце у 
саобраћају, са посебним 
освртом на "зоне школе" 

2020 

Спроведен 
пројекат Савет за 

безбедност 
саобраћаја  

Субјекти 
безбедности 

саобраћаја на 
локалном нивоу 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

400.000,00 

Научно-
истраживачки 
рад у области 

бс 

 Пројекат 
презентован 

чланови Савета 
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АКТИВНОСТ 
ГОДИНА 
РЕАЛИЗ-

АЦИЈЕ 

ИНДИКАТОР 
УСПЕШНОСТИ 

НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ 

САРАДЊА 
ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 

ОКВИРНИ 
БУЏЕТ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ОБЛАСТ У 
ПРОГРАМУ 

НАПОМЕНА 

Спровођење обука 
запослених у управљачу пута 
за реализовање нових 
обавеза дефинисаних новим 
Законом о безбедности 
саобраћаја и Законом о 
путевима 

2020 
Број запослених 
који су прошли 

обуку 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја  

Управљач пута на 
локалном нивоу  

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

80.000,00 Рад Савета  

Накнаде члановима Савета и 
другим ангажованим лицима 
за долазак и рад на 
седницама Савета 

2019 

Накнада по 
одржаном 
састанку 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја  

Администрација 
локалне 
самоуправе 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

100.000,00 Рад Савета 
Цена по 
години 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

Успостављање координатора 
за безбедност саобраћаја у 
локалној самоуправи 
задуженог за сарадњу са 
Агенцијом 

2020 

Именован 
координатор 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја  

Субјекти 
безбедности 

саобраћаја на 
локалном нивоу 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

100.000,00 Рад Савета 
Цена по 
години 

2021 

2022 

2023 

2024 

 

 

 

 



 

АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије 

 

 
 

Стратегија безбедности саобраћаја на путевима општине Бачки Петровац за период од 2019. до 2024. године    7 | С т р а н а  
 

СТУБ 2 БЕЗБЕДНИЈИ ПУТЕВИ 

АКТИВНОСТ 
ГОДИНА 
РЕАЛИЗ-

АЦИЈЕ 

ИНДИКАТОР 
УСПЕШНОСТИ 

НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ 

САРАДЊА 
ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 

ОКВИРНИ 
БУЏЕТ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ОБЛАСТ У 
ПРОГРАМУ 

НАПОМЕНА 

Израда и ажурирање катастра 
саобраћајне сигнализације (I 
фаза) 

2020 

30% путева и улица 
унесено у катастар 

саобраћајне 
сигнализације 

Управљач 
пута општине 
Бачки 
Петровац 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја, 
МГСИ, ЈППС, 
Саобраћајна 

полиција 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

850.000,00 

Унапређење 
(поправљање) 
саобраћајне 

инфраструктуре 

  

Унос и ажурирање катастра 
саобраћајне сигнализације (II 
фаза) 

2021 

60% путева и улица 
унесено у катастар 

саобраћајне 
сигнализације 

Управљач 
пута општине 
Бачки 
Петровац 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја, 
МГСИ, ЈППС, 
Саобраћајна 

полиција 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

400.000,00 

Унапређење 
(поправљање) 
саобраћајне 

инфраструктуре 

  

Унос и ажурирање катастра 
саобраћајне сигнализације (III 
фаза) 

2022 

100% путева и 
улица унесено у 

катастар 
саобраћајне 

сигнализације 

Управљач 
пута општине 
Бачки 
Петровац 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја, 
МГСИ, ЈППС, 
Саобраћајна 

полиција 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

300.000,00 

Унапређење 
(поправљање) 
саобраћајне 

инфраструктуре 

  

Унос и ажурирање катастра 
саобраћајне сигнализације  (IV 
и V фаза) 

2023 
2024 

Ажурирана 
целокупна мрежа 

саобраћајница 

Управљач 
пута општине 
Бачки 
Петровац 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја, 
МГСИ, ЈППС, 
Саобраћајна 

полиција 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

200.000,00 

Унапређење 
(поправљање) 
саобраћајне 

инфраструктуре 

Цена по 
години 
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АКТИВНОСТ 
ГОДИНА 
РЕАЛИЗ-

АЦИЈЕ 

ИНДИКАТОР 
УСПЕШНОСТИ 

НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ 

САРАДЊА 
ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 

ОКВИРНИ 
БУЏЕТ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ОБЛАСТ У 
ПРОГРАМУ 

НАПОМЕНА 

Израда референтног система 
локалних путева општине 
Бачки Петровац и 
дигитализација путне мреже 
општине Бачки Петровац за 
ГИС софтвер 

2022 
Израђен 

референтни систем 
локалних путева 

Управљач 
пута општине 
Бачки 
Петровац 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја, 

Субјекти 
безбедности 

саобраћаја на 
локалном 

нивоу 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

500.000,00 

Унапређење 
(поправљање) 
саобраћајне 

инфраструктуре 

  

Припрема локалног 
управљача пута за 
успостављање система 
ревизије и провере 
безбедности пута (програми 
обуке и сл.)  

2021 
Спроведене обуке 

и припреме 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја, 
Управљач 
пута 

Управљач пута 
општине Бачки 
Петровац 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

150.000,00 Рад Савета   

Независна оцена утицаја пута 
на настанак саобраћајних 
незгода са погинулим лицима 
за период од последњих 5 
година на локалним путевима 
општине 

2021 

Реализоване 
независне оцене и 
дат предлог мера 

за унапређење 
безбедности путне 

инфраструктуре 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја, 
Управљач 
пута 

Управљач пута 
општине Бачки 
Петровац 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

200.000,00 

Научно-
истраживачки 
рад у области 

бс 

  

Независна оцена утицаја пута 
на настанак саобраћајних 
незгода са погинулим лицима 
на локалним путевима 
општине 

2020 
2021 
2022 

Број реализованих 
независних оцена 

једнак броју 
погинулих 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја, 
Управљач 
пута 

Управљач пута 
општине Бачки 
Петровац 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

150.000,00 

Научно-
истраживачки 
рад у области 

бс 

Цена по 
години 
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АКТИВНОСТ 
ГОДИНА 
РЕАЛИЗ-

АЦИЈЕ 

ИНДИКАТОР 
УСПЕШНОСТИ 

НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ 

САРАДЊА 
ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 

ОКВИРНИ 
БУЏЕТ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ОБЛАСТ У 
ПРОГРАМУ 

НАПОМЕНА 

Израда пројеката провере - 
ревизије безбедности 
саобраћаја 

2021 
2023 

Број локација на 
којима је извршена 

ревизија 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја, 
Управљач 
пута 

Управљач пута 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

200.000,00 

Унапређење 
(поправљање) 
саобраћајне 

инфраструктуре 

 Цена по 
години 

Израда саобраћајно техничких 
пројеката за формирање 
безбедних коридора за 
кретање деце од куће до 
школе 

2021 

Број израђених 
пројеката за 

безбедне коридоре 
деце 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја, 
Управљач 
пута 

Субјекти 
безбедности 

саобраћаја на 
локалном 

нивоу 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

500.000,00 

Унапређење 
(поправљање) 
саобраћајне 

инфраструктуре 

  

Израда саобраћајно техничких 
пројеката за унапређење 
безбедности деце у зонама 
школа и предшколских 
установа 

2021 
2023 

Број израђених 
пројеката за зоне 

школа 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја, 
Управљач 
пута 

Субјекти 
безбедности 

саобраћаја на 
локалном 

нивоу 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

500.000,00 

Унапређење 
(поправљање) 
саобраћајне 

инфраструктуре 

Цена по 
години 

Реализација израђених 
саобраћајно техничких 
пројеката са циљем 
унапређења безбедности 
саобраћаја деце у зонама 
основних школа и 
предшколских установа и 
формирање безбедних 
коридора (I фаза) 

2021 

Број уређених зона 
школа и означених 

безбедних 
коридора 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја, 
Управљач 
пута 

Управљач пута 
општине Бачки 

Петровац, 
МГСИ, ЈППС, 

Субјекти 
безбедности 

саобраћаја на 
локалном 

нивоу 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

500.000,00 

Унапређење 
(поправљање) 
саобраћајне 

инфраструктуре 
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АКТИВНОСТ 
ГОДИНА 
РЕАЛИЗ-

АЦИЈЕ 

ИНДИКАТОР 
УСПЕШНОСТИ 

НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ 

САРАДЊА 
ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 

ОКВИРНИ 
БУЏЕТ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ОБЛАСТ У 
ПРОГРАМУ 

НАПОМЕНА 

Реализација израђених 
саобраћајно техничких 
пројеката са циљем 
унапређења безбедности 
саобраћаја деце у зонама 
основних школа и 
предшколских установа и 
формирање безбедних 
коридора (II фаза) 

2022 

Број уређених зона 
школа и означених 

безбедних 
коридора 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја, 
Управљач 
пута 

Управљач пута 
општине Бачки 

Петровац, 
МГСИ, ЈППС, 

Субјекти 
безбедности 

саобраћаја на 
локалном 

нивоу 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

1.200.000,00 

Унапређење 
(поправљање) 
саобраћајне 

инфраструктуре 

  

Реализација израђених 
саобраћајно техничких 
пројеката са циљем 
унапређења безбедности 
саобраћаја деце у зонама 
основних школа и 
предшколских установа (III 
фаза) и формирање 
безбедних коридора 

2024 

Број уређених зона 
школа и означених 

безбедних 
коридора 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 
Управљач 
пута 

Управљач пута 
општине Бачки 

Петровац, 
МГСИ, ЈППС, 

Субјекти 
безбедности 

саобраћаја на 
локалном 

нивоу 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

1.800.000,00 

Унапређење 
(поправљање) 
саобраћајне 

инфраструктуре 

  

Израда саобраћајно техничких 
пројеката за унапређење 
безбедности пешака и 
бициклиста на подручју 
општине Бачки Петровац 

2020 
2022 

Број израђених 
пројеката за 

пешаке и 
бициклисте 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја, 
Управљач 
пута 

Субјекти 
безбедности 

саобраћаја на 
локалном 

нивоу 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

500.000,00 

Унапређење 
(поправљање) 
саобраћајне 

инфраструктуре 

Цена по 
години 

         



 

АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије 

 

 
 

Стратегија безбедности саобраћаја на путевима општине Бачки Петровац за период од 2019. до 2024. године    11 | С т р а н а  
 

АКТИВНОСТ 
ГОДИНА 
РЕАЛИЗ-

АЦИЈЕ 

ИНДИКАТОР 
УСПЕШНОСТИ 

НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ 

САРАДЊА 
ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 

ОКВИРНИ 
БУЏЕТ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ОБЛАСТ У 
ПРОГРАМУ 

НАПОМЕНА 

Реализација израђених 
саобраћајно техничких 
пројеката са циљем 
унапређења безбедности 
пешака и возача бицикла (I 
фаза)  

2020 

Број реализованих 
пројеката који 

унапређују 
безбедност пешака 

и бициклиста 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја, 
Управљач 
пута 

Управљач пута 
општине Бачки 

Петровац, 
МГСИ, ЈППС, 

Субјекти 
безбедности 

саобраћаја на 
локалном 

нивоу 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

1.200.000,00 

Унапређење 
(поправљање) 
саобраћајне 

инфраструктуре 

  

Реализација израђених 
саобраћајно техничких 
пројеката са циљем 
унапређења безбедности 
пешака и возача бицикла (II 
фаза) и санација 
идентификованих опасних 
места на подручју општине 

2023 

Број реализованих 
пројеката који 

унапређују 
безбедност пешака 

и бициклиста 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 
Управљач 
пута 

Управљач 
пута, МГСИ, 

ЈППС, Субјекти 
безбедности 

саобраћаја на 
локалном 

нивоу 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

1.700.000,00 

Унапређење 
(поправљање) 
саобраћајне 

инфраструктуре 

  

Реализација предложених 
мера за идентификована 
опасних места на територији 
општине Бачки Петровац 

2024 

Број реализованих 
мера који 

унапређују 
безбедност пешака 

и бициклиста 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја, 
Управљач 
пута 

Управљач пута 
општине Бачки 

Петровац, 
МГСИ, ЈППС, 

Субјекти 
безбедности 

саобраћаја на 
локалном 

нивоу 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

600.000,00 

Унапређење 
(поправљање) 
саобраћајне 

инфраструктуре 
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АКТИВНОСТ 
ГОДИНА 
РЕАЛИЗ-

АЦИЈЕ 

ИНДИКАТОР 
УСПЕШНОСТИ 

НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ 

САРАДЊА 
ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 

ОКВИРНИ 
БУЏЕТ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ОБЛАСТ У 
ПРОГРАМУ 

НАПОМЕНА 

Идентификација  "опасних 
места" на територији општине 
Бачки Петровац са 
препорукама за унапређење 

2021 

Реализована 
анализа и уочена 

потенцијално 
опасна места 

Пројекат 
представљен на 

Савету 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

Субјекти 
безбедности 

саобраћаја на 
локалном 

нивоу 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

450.000,00 

Унапређење 
(поправљање) 
саобраћајне 

инфраструктуре 
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СТУБ 3 БЕЗБЕДНИЈА ВОЗИЛА 

АКТИВНОСТ 
ГОДИНА 
РЕАЛИЗ-

АЦИЈЕ 

ИНДИКАТОР 
УСПЕШНОСТИ 

НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ 

САРАДЊА 
ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 

ОКВИРНИ 
БУЏЕТ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ОБЛАСТ У 
ПРОГРАМУ 

НАПОМЕНА 

Акција “Бесплатан технички 
преглед“ за путничка возила 

2021 
2023 

Спроведена акција 
и број извршених 

провера 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја, 
Саобраћајна 
полиција 

Технички 
прегледи, 
Субјекти 

безбедности 
саобраћаја на 

локалном нивоу 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

120.000,00 
Превентивно-
промотивне 
активности 

Цена по 
години 

Акција провере техничке 
исправности трактора, 
теретних возила и аутобуса 

2022 
2024 

Број извршених 
провера по 

категоријама 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја, 
Саобраћајна 
полиција 

Технички 
прегледи, 
Субјекти 

безбедности 
саобраћаја на 

локалном нивоу 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

80.000,00 
Превентивно-
промотивне 
активности 

Цена по 
години 

Спровођење кампање 
едукације возача са аспекта 
повећања безбедности возила 
и подизање свести возача о 
важности управљања 
исправним возилом на путу 

2020 
2022 
2024 

Спроведена 
кампања 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја, 
Саобраћајна 
полиција 

Технички 
прегледи, 
Субјекти 

безбедности 
саобраћаја на 

локалном нивоу 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

100.000,00 
Превентивно-
промотивне 
активности 

Цена по 
години 
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СТУБ 4 БЕЗБЕДНИЈИ УЧЕСНИЦИ У САОБРАЋАЈУ 

АКТИВНОСТ 
ГОДИНА 
РЕАЛИЗА

ЦИЈЕ 

ИНДИКАТОР 
УСПЕШНОСТИ 

НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ 

САРАДЊА 
ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 

ОКВИРНИ 
БУЏЕТ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ОБЛАСТ У 
ПРОГРАМУ 

Напомена 

Стручно усавршавање 
васпитача, учитеља и 
наставника у циљу 
унапређења рада са децом 
(радионице, акције, семинари 
и др.) у области безбедности 
деце у саобраћају 
(предшколске установе и 
основне школе) - Реализација 
акредитованог семинара о 
безбедном учешћу деце у 
саобраћају за просветне 
раднике 

2019 
2021 
2022 
2024 

Број успешно 
реализованих 

радионица, 
акција и 

семинара 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

Субјекти 
безбедности 

саобраћаја на 
локалном нивоу, 
Директор актива 

школа, 
Одељење за 
друштвене 
делатности 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

100.000,00 
Саобраћајно 

образовање и 
васпитање 

Цена по 
години 

Едукација старих лица у 
саобраћају "65+безбедан" са 
посебним освртом на 
опасности у својству пешака и 
бициклисте 

2020 
2022 
2024 

Број лица 65+ 
која су 

присуствовала 
едукацији 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

Субјекти 
безбедности 

саобраћаја на 
локалном нивоу 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

50.000,00 
Саобраћајно 

образовање и 
васпитање 

Цена по 
години 

Реализација пројекта 
"Пажљивкова смотра" на 
подручју општине Бачки 
Петровац - школска смотра и 
општинска смотра 

2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

Реализована 
смотра у 

школској години 
Сва деца 

учествовала 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

Субјекти 
безбедности 

саобраћаја на 
локалном нивоу 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

200.000,00 
Саобраћајно 

образовање и 
васпитање 

Цена по 
години 
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АКТИВНОСТ 
ГОДИНА 
РЕАЛИЗ-

АЦИЈЕ 

ИНДИКАТОР 
УСПЕШНОСТИ 

НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ 

САРАДЊА 
ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 

ОКВИРНИ 
БУЏЕТ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ОБЛАСТ У 
ПРОГРАМУ 

НАПОМЕН
А 

Едукација родитеља, 
старатеља и патронажних 
сестара (медицинских 
радника) о значају правилне 
употребе дечијих заштитних 
система у возилу - Едукација у 
циљу подизања процента 
употребе сигурносних 
седишта за децу 

2019 
2020 
2021 
2022 

Број 
реализованих 

едукација 
Број корисника 
који су прошли 
кроз едукацију 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

Субјекти 
безбедности 

саобраћаја на 
локалном нивоу 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

70.000,00 
Саобраћајно 

образовање и 
васпитање 

Цена по 
години 

Кампања усмерена ка 
унапређењу безбедности 
возача двоточкаша у 
саобраћају 

2021 
2022 
2024 

Спроведена 
кампања 

Број учесника 
кампање 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

Саобраћајна 
полиција, НГО1, 

Субјекти 
безбедности 

саобраћаја на 
локалном нивоу 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

150.000,00 
Превентивно-
промотивне  
активности 

Цена по 
години 

Кампања усмерена ка 
унапређењу безбедности 
возача и путника у возилу 

2019 
2020 
2023 
2024 

Спроведена 
кампања 

Број учесника 
кампање 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

Саобраћајна 
полиција, НГО, 

Субјекти 
безбедности 

саобраћаја на 
локалном нивоу 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

200.000,00 
Превентивно-
промотивне  
активности 

Цена по 
години 

         

                                                           
1 НГО - Невладина организација 
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АКТИВНОСТ 
ГОДИНА 
РЕАЛИЗ-

АЦИЈЕ 

ИНДИКАТОР 
УСПЕШНОСТИ 

НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ 

САРАДЊА 
ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 

ОКВИРНИ 
БУЏЕТ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ОБЛАСТ У 
ПРОГРАМУ 

НАПОМЕН
А 

Пројекат лична прича особе 
која је настрадала у 
саобраћајној незгоди  (трећа и 
четврта година средњих 
школа) 

2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

Спроведен 
пројекат 

Број ученика 
који су прошли 
кроз пројекат 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

Саобраћајна 
полиција, НГО, 

Субјекти 
безбедности 

саобраћаја на 
локалном нивоу 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

100.000,00 
Саобраћајно 

образовање и 
васпитање 

Цена по 
години 

Пројекат "На матуру без 
аутомобила" 

2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

Спроведен 
пројекат 

Број ученика 
који су прошли 
кроз пројекат 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

Саобраћајна 
полиција, НГО, 

Субјекти 
безбедности 

саобраћаја на 
локалном нивоу 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

50.000,00 
Превентивно-
промотивне  
активности 

Цена по 
години 

Набавка дечијих ауто седишта 
групе комбиновано 1-2-3 

2019 
2020 
2021 
2022 

Број набављених 
седишта 

Број уручених 
седишта 

родитељима 
који су прошли 

обуку 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

НГО, Субјекти 
безбедности 

саобраћаја на 
локалном нивоу 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

500.000,00 
Превентивно-
промотивне  
активности 

Цена по 
години 

Учешће у националним 
кампањама Агенције за 
безбедност саобраћаја 

2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

Број кампања у 
којима је узето 

учешће 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

Субјекти 
безбедности 

саобраћаја на 
локалном нивоу 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

50.000,00 
Превентивно-
промотивне  
активности 

Цена по 
години 
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АКТИВНОСТ 
ГОДИНА 
РЕАЛИЗ-

АЦИЈЕ 

ИНДИКАТОР 
УСПЕШНОСТИ 

НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ 

САРАДЊА 
ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 

ОКВИРНИ 
БУЏЕТ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ОБЛАСТ У 
ПРОГРАМУ 

НАПОМЕН
А 

Набавка промотивних 
материјала за едукацију деце 
у области безбедности 
саобраћаја (прслук, медаљон, 
привезак, мараме, књиге и 
сл.) 

2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

Број деце која је 
добила 

промотивни 
материјал 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

Субјекти 
безбедности 

саобраћаја на 
локалном нивоу 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

300.000,00 
Превентивно-
промотивне  
активности 

Цена по 
години 

         

Набавка промотивних 
материјала за едукацију 
бициклиста (прслук, светло, 
мачије очи и сл.) 

2020 
2021 
2023 

Број бициклиста 
који су добили 

промотивни 
материјал 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

Субјекти 
безбедности 

саобраћаја на 
локалном нивоу 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

200.000,00 
Превентивно-
промотивне  
активности 

Цена по 
години 

Израда  саобраћајних 
полигона за едукацију деце о 
безбедном учествовању у 
саобраћају 

2021 

Број израђених 
полигона 

Број покривених 
школа са 

саобраћајним 
полигоном 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

Субјекти 
безбедности 

саобраћаја на 
локалном нивоу 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

300.000,00 
Саобраћајно 

образовање и 
васпитање 

  

Израда концепта едукације 
деце на саобраћајном 
полигону, са посебним 
освртом на лекције дете као 
пешак и дете као бициклиста 
у условима општине Бачки 
Петровац 

2021 

Израђен концепт 
едукације и 

представљен 
члановима 

Савета 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

Субјекти 
безбедности 

саобраћаја на 
локалном нивоу 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

150.000,00 
Саобраћајно 

образовање и 
васпитање 
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АКТИВНОСТ 
ГОДИНА 
РЕАЛИЗ-

АЦИЈЕ 

ИНДИКАТОР 
УСПЕШНОСТИ 

НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ 

САРАДЊА 
ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 

ОКВИРНИ 
БУЏЕТ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ОБЛАСТ У 
ПРОГРАМУ 

НАПОМЕН
А 

Ангажовање стручних лица за 
едукацију деце пешака и 
бициклиста на саобраћајном 
полигону према програму 
Савета 

2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

Проценат деце 
која су прошла 
едукацију на 
полигону од 

укупног броја 
деце тог узраста 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

НГО, Субјекти 
безбедности 

саобраћаја на 
локалном нивоу 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

100.000,00 
Саобраћајно 

образовање и 
васпитање 

Цена по 
години 

Превоз деце за потребе 
едукације на саобраћајном 
полигону 

2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

Број превезене 
деце 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

НГО, Субјекти 
безбедности 

саобраћаја на 
локалном нивоу 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

80.000,00 
Саобраћајно 

образовање и 
васпитање 

Цена по 
години 

Обележавање Светског дана 
сећања на жртве 
саобраћајних незгода 

2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

Обележен 
Светски дан 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

Субјекти 
безбедности 

саобраћаја на 
локалном нивоу 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

50.000,00 
Превентивно-
промотивне  
активности 

Цена по 
години 

Обележавање Дана 
безбедности саобраћаја у 
општини Бачки Петровац 

2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

Обележен дан 
безбедности у 

саобраћају 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

Субјекти 
безбедности 

саобраћаја на 
локалном нивоу 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

50.000,00 
Превентивно-
промотивне  
активности 

Цена по 
години 
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АКТИВНОСТ 
ГОДИНА 
РЕАЛИЗ-

АЦИЈЕ 

ИНДИКАТОР 
УСПЕШНОСТИ 

НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ 

САРАДЊА 
ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 

ОКВИРНИ 
БУЏЕТ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ОБЛАСТ У 
ПРОГРАМУ 

НАПОМЕН
А 

Пројекат "Методологија 
успостављања школских 
саобраћајних патрола на 
подручју општине Бачки 
Петровац", приказ решења 
добре праксе у успостављању 
школских саобраћајних 
патрола у свету и код нас. 

2022 

Израђена 
методологија 
Успостављена 

школска 
саобраћајна 

патрола 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

Субјекти 
безбедности 

саобраћаја на 
локалном нивоу 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

150.000,00 
Саобраћајно 

образовање и 
васпитање 

  

Успостављање школске 
саобраћајне патроле на 
подручју општине у складу са 
методологијом (набавка 
опреме и материјала 
неопходних за рад школских 
саобраћајних патрола) 

2022 
2023 
2024 

Број 
успостављених 

школских 
саобраћајних 

патрола 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

Субјекти 
безбедности 

саобраћаја на 
локалном нивоу 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

50.000,00 
Саобраћајно 

образовање и 
васпитање 

Цена по 
години 
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СТУБ 5 ДЕЛОВАЊЕ НАКОН САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

АКТИВНОСТ 
ГОДИНА 
РЕАЛИЗ-

АЦИЈЕ 

ИНДИКАТОР 
УСПЕШНОСТИ 

НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ 

САРАДЊА 
ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 

ОКВИРНИ 
БУЏЕТ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ОБЛАСТ У 
ПРОГРАМУ 

НАПОМЕНА 

Набавка савремених уређаја 
који се користе приликом 
полицијске контроле 
саобраћаја и увиђаја лица 
места саобраћајне незгоде 

2020 
2022 

Набављени 
уређаји за 
потребе 
саобраћајне 
полиције 

Саобраћајна 
полиција 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

500.000,00 

Опремање 
јединица 

саобраћајне 
полиције 

Цена по 
години 

Успостављање редовне 
контроле возача трактора - 
циљана контрола (контрола 
осветљења и алкохола) 

2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

Број извршених 
контрола возача 
трактора 

Саобраћајна 
полиција 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

0,00 

Опремање 
јединица 

саобраћајне 
полиције 

  

Успостављање редовне 
контроле возача аутобуса - 
циљана контрола (контрола 
алкохола) 

2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

Број извршених 
контрола возача 
аутобуса 

Саобраћајна 
полиција 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

0,00 

Опремање 
јединица 

саобраћајне 
полиције 

  

Успостављање редовне 
контроле возача и путника у 
путничким возилима - циљана 
контрола (употреба 
сигурносног појаса) 

2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

Број извршених 
контрола 

Саобраћајна 
полиција 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

0,00 

Опремање 
јединица 

саобраћајне 
полиције 
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АКТИВНОСТ 
ГОДИНА 
РЕАЛИЗ-

АЦИЈЕ 

ИНДИКАТОР 
УСПЕШНОСТИ 

НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ 

САРАДЊА 
ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 

ОКВИРНИ 
БУЏЕТ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ОБЛАСТ У 
ПРОГРАМУ 

НАПОМЕНА 

Успостављање редовне 
контроле пешака - циљана 
контрола (прелазак ван 
пешачког прелаза и црвено 
светло) 

2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

Број извршених 
контрола пешака 

Саобраћајна 
полиција 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

0,00 

Опремање 
јединица 

саобраћајне 
полиције 

  

Успостављање редовне 
контроле правилног превоза 
деце и употребе дечијих 
заштитних система у возилу - 
циљана контрола (родитељи, 
локације: основне школе, 
предшколске установе, дом 
здравља) 

2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

Број извршених 
контрола возача 
који превозе 
децу 

Саобраћајна 
полиција 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

0,00 

Опремање 
јединица 

саобраћајне 
полиције 

  

Успостављање редовне 
контроле возача бицикла - 
циљана контрола (контрола 
осветљења и алкохола) 

2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

Број извршених 
контрола возача 
бицикла 

Саобраћајна 
полиција 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

0,00 

Опремање 
јединица 

саобраћајне 
полиције 

  

Набавка опреме увиђајне 
екипе и калибрација и 
баждарење алкометра за 
потребе саобраћајне полиције 

2020 
2022 
2024 

Број набављене 
опрема 
Број уређаја 
спремних за рад 

Саобраћајна 
полиција 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

100.000,00 

Опремање 
јединица 

саобраћајне 
полиције 

Цена по 
години 
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АКТИВНОСТ 
ГОДИНА 
РЕАЛИЗ-

АЦИЈЕ 

ИНДИКАТОР 
УСПЕШНОСТИ 

НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ 

САРАДЊА 
ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 

ОКВИРНИ 
БУЏЕТ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ОБЛАСТ У 
ПРОГРАМУ 

НАПОМЕНА 

Набавка уређаја и опреме за 
вршење хитне ватрогасне 
службе на лицу места 
саобраћајне незгоде 

2023 
Набављена 
опрема 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

Ватрогасна 
јединица 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

500.000,00 

Опремање 
јединица 

саобраћајне 
полиције 

  

Додатна  обука здравствених 
радника за препознавање и 
коришћење MAIS 3+ скале 
повреда у саобраћајним 
незгодама 

2021 

100% 
планираног 
обученог 
здравственог 
особља 

Служба хитне 
медицинске 

помоћи 
(здравствени 

сектор) 

Саобраћајна 
полиција 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

150.000,00 

Опремање 
јединица 

саобраћајне 
полиције 

  

Кампања о дужностима након 
саобраћајне незгоде и 
пружању прве помоћи 

2021 
2024 

Спроведена 
кампање кроз 
семинаре и 
акције. Број 
становника који 
су учествовали у 
кампањи 

Савет за 
безбедност 
саобраћаја 

Служба хитне 
медицинске 

помоћи, 
Саобраћајна 

полиција, 
Ватрогасна 

јединица, Црвени 
крст 

Локална 
самоуправа 

(новчане казне за 
саобраћајне 
прекршаје) 

50.000,00 
Превентивно
-промотивне  
активности 

Цена по 
години 
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Области 
2019. 

година2 
2020. 

година 
2021. 

година 
2022. 

година 
2023. 

година 
2024. 

година 
Унапређење (поправљање) саобраћајне 
инфраструктуре 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00 2.650.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 

Саобраћајно образовање и васпитање 270.000,00 600.000,00 1.100.000,00 830.000,00 530.000,00 750.000,00 

Превентивно-промотивне активности 1.100.000,00 1.300.000,00 1.320.000,00 1.330.000,00 1.020.000,00 1.080.000,00 

Научно-истраживачки рад у области бс 600.000,00 650.000,00 850.000,00 900.000,00 400.000,00 100.000,00 

Рад Савета 100.000,00 440.000,00 510.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 

Опремање јединица саобраћајне полиције 0,00 650.000,00 150.000,00 650.000,00 1.000.000,00 850.000,00 

Укупно 2.070.000,00 6.190.000,00 6.480.000,00 6.720.000,00 5.910.000,00 5.740.000,00 

 

 

                                                           
2 Планирана мања цифра имајући у виду да је документ рађен у периоду октобар-децембар 2019. године 


