
   

       С л у ж б е н и    л и с т 
 

                                            Општине  Бачки Петровац 

 

 

Број: 28                                             Бачки Петровац                        

Година: LVII                                                29. новембра 2021. године 

 

 

С  А  Д  Р  Ж А  Ј 
 

 

I     СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БАЧКИ  ПЕТРОВАЦ 

 

 

169.  -  Решење о образовању Комисије за спровођење и утврђивање резултата 

 тајног гласања за избор члана Општинског већа Општине Бачки 

 Петровац,  

 

 

 

II   ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 

 

170. -  Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих 

 непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на 

 територији општине Бачки Петровац, 

 

171. -  Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 016-4/162-4-

 2021, 

 

172. -   Програм  за  рад  Савета   за   безбедност   саобраћаја   на   путевима   на      

            територији  општине Бачки Петровац за 2022. годину. 
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169. 
 

Скупштина Општине Бачки Петровац, на основу члана 42. и 22. Пословника 
Скупштине Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, 
бр. 5/2019), на XV седници одржаној 22.11.2020. године, донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

о образовању Комисије за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања  
за избор члана Општинског већа Општине Бачки Петровац 

 
 

I 
 

Образује се Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања  
за избор члана Општинског већа Општине Бачки Петровац у следећем саставу: 
 

1. Лазар Попадић (СНС), 
2. Татиана Носаљ (СПС), 
3. Ондреј Фекете (самостални одборник). 

 
 

II 
 

Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“.  
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 
 

Број: 011-87/2021-02 
Дана: 22.11.2021. године 
Бачки Петровац                    П Р Е Д С Е Д Н И К 
                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ              
                                                                                                                    др Јан Јованкович, с.р. 
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  170. 
 
 На основу члана 6, 6a, 6b и 7а Закона о порезима на имовину ("Сл. гласник 
РС", бр. 26/2001, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/2002 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 
80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 
78/2011, 57/2012 - одлука УС, 47/2013, 68/2014 - др. закон, 95/2018, 99/2018 - 
одлука УС, 86/2019 i 144/2020) и члана 62. тачка 32. Статута Општине Бачки 
Петровац („Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 3/2019), Општинско веће 
Општине Бачки Петровац, на својој 49. седници одржаној дана 29.11.2021.године, 
донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е   
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2022. ГОДИНУ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
Члан 1. 

 
               Овим решењем утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих 
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији 
општине Бачки Петровац. 

                                                                
Члан 2. 

 
              На територији општине Бачки Петровац одређене су 2 зоне за утврђивање 
пореза на имовину у зависности од комуналне опремљености и опремљености 
јавним објектима, саобраћајне повезаности са централним деловима општине 
Бачки Петровац, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу, и то: 
 
Прва зона – Катастарска општина Бачки Петровац 
Друга зона – Катастарске општине Кулпин, Гложан и Маглић 
 
            Прва зона – Катастарска општина Бачки Петровац је најопремљенија зона у 
општини Бачки Петровац према критеријумима из става 1. овог члана. 
 
           Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на 
имовину за 2022. годину на територији општине Бачки Петровац у Првој зони 
износе: 
1) грађевинског земљишта ……..…………………………………………………………… 352,00 динара 
2) пољопривредног земљишта ..………………………………………………….………. 161,84 динара 
3) шумског земљишта ………………………………………………………………………………………. динара 
4) другог земљишта …………………………………………………………………………………………. динара 
5) станова ……………………………………………….………………………………………… 37.546,37 динара 
6) кућа за становање  ..…………………………………………………………………….. 27.269,51 динара 
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7) пословних зграда и других (надземних и подземних) 
грађевинских објеката који служе за обављање делатности ……..… 42.791,50 динара 
8) гаража и помоћних објеката ……………………………………………………….... 6.509,93 динара 
 
               Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на 
имовину за 2022. годину на територији општине Бачки Петровац у Другој зони 
износе: 
1) грађевинског земљишта …………………………………………………………………… 352,00 динара 
2) пољопривредног земљишта …..……………………………………………………….. 161,84 динара 
3) шумског земљишта .……………………………………………………………………………………… динара 
4) другог земљиште ……………………………………………………………………………………….… динара 
5) станова .………………………………………………………………………………………... 36.517,34 динара 
6) кућа за становање .………………………………………………………………………… 5.643,12 динара 
7) пословних зграда и других (надземних и подземних) 
грађевинских објеката који служе за обављање делатности .….…… 42.791,50 динара 
8) гаража и помоћних објеката ………………………………………………………… 5.918,12 динара 
 

           Члан 3. 
 

           Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“ и на 
интернет страници www.backipetrovac.rs . 
 

            Члан 4. 
 

 Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Бачки Петровац“, а примењује се од 01. јануара 2022. године. 
 
                                                                                         

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 
 
 
Број: 016-4/162-3-2021      
Дана: 29.11.2021                                                             ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 
Бачки Петровац                     Јасна   Шпрох, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.backipetrovac.rs/
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171. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 
142/2014, 68/2015 – др. закон., 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 
72/2019) и члана 12. Одлуке о буџету Општине Бачки Петровац за 2021. годину 
(„Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 35a/2020), поводом разматрања предлога 
Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Општинско веће Општине 
Бачки Петровац   на својој 49. седници, одржаној дана 29.11.2021. године, донело 
је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
 

1. Из средстава обезбеђених Одлуком о буџету Oпштине Бачки Петровац за 
2021. годину раздео 5, глава 00 - Општинска управа, програм 15 - програмска 
активност 0602-0009 – Текућа буџетска резерва, позиција 39/0, економска 
класификација 499000 - Текућа буџетска резерва  о д о б р а в а  с е  употреба 
средстава у износу 500.000,00 динара, за повећање позиције 120/1, програм: 12 – 
Здравствена заштита, Пројекат: 1801-5001 – Набавка аутоматизованог апарата за 
дијагностику и анализу урина за потребе примарне здравствене заштите, 
економска класификација 512 – машине и опрема (5125 – медицинска и 
лабораторијска опрема) за износ од 500.000,00 динара за обезбеђивање средстава 
за реализацију пројекта. 

 
2. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет, финансије и 

пореску администрацију  Општинске управе Општине Бачки Петровац. 
 

3. Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 
 

Број: 016-4/162-4-2021        
Датум: 29.11.2021. године                
Бачки Петровац                                                               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                  
         Јасна Шпрох, с.р.                                                       
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 172. 
 

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  безбедност 
саобраћаја на путевима на територији општине Бачки Петровац, Општинско веће 
Општине Бачки Петровац на 47. седници одржаној дана 15.11.2021. године, доноси 

 
 

П  Р  О  Г  Р  А  М 

за рад Савета за безбедност саобраћаја на путевима  
на територији општине Бачки Петровац за 2022. годину 

 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Програмом за рад Савета за безбедност саобраћаја на путевима на 
територији општине Бачки Петровац 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 општине Бачки Петровац за 2022. годину у висини 
од 6.000.000,00 динара, од чега 6.000.000,00 динара од наплаћених новчаних казни 
за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности 
саобраћаја на путевима и биће усмерена 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 
безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Бачки Петровац до 
нивоа реализованих прихода. 
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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 територији општине Бачки Петровац. 

 
Члан 5. 

 
У складу са чланом 9. ставом 2. 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. 

 
Члан 7. 

 
 Овај програм ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
листу Општине Бачки Петровац“.  
  
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 
Број: 016-4/158-5-2021 
Дана: 15.11.2021. године 
Бачки Петровац 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
             Јасна Шпрох, с.р. 





Област рада: Унапређење саобраћајне инфраструктуре 

Р. бр. Мера Активност Рокови 
Финансијска 

средства 

Извори 

финансирања 

(*) 

Одговорни 

субјекти 

1.  
Израда и ажурирање катастра 

саобраћајне сигнализације (I фаза) 

Израђен катастар саобраћајне 

сигнализације за 20-25% путне и уличне 

мреже 

Септем.-

Новемб. 
550.000,00 НК 

Управљач 

путева 

општине 

Бачки 

Петровац, 

Савет за 

безбедност 

саобраћаја 

2.  
Набавка и постављање ЛЕД смарт 

пешачких прелаза у насељеном месту 

Бачки Петровац 

Припремни радови и уградња 

 

Април-

Мај 
900.000,00 НК 

Управљач 

путева 

општине 

Бачки 

Петровац, 

Савет за 

безбедност 

саобраћаја 

3.  
Изградња тротоара и прилазних путева 

ка пешачким прелазима на територији 

општине Бачки Петровац у зони школа 

Набавка материјала; 

Изградња тротоара и прилаза 

Април-

Мај 
800.000,00 НК 

Управљач 

путева 

општине 

Бачки 

Петровац, 

Савет за 

безбедност 

саобраћаја 

4.  

Израда референтног система локалних 

путева  општине Бачки Петровац и 

дигитализација путне мреже општине 

за ГИС софтвер 

Припрема и израда референтног система 

локалних путева 

Септемб.

-Новемб. 
500.000,00 НК 

Управљач 

путева 

општине 

Бачки 

Петровац, 

Савет за 

безбедност 

саобраћаја 

 



5.  

Одржавање постојеће ЛЕД саобраћајне 

сигнализације у зонама школа на 

територији општине Бачки Петровац 

Одржавање и уклањање кварова, односно 

других недостатака 

Током 

године 
100.000,00 НК 

Управљач 

путева 

општине 

Бачки 

Петровац, 

Савет за 

безбедност 

саобраћаја 

 

6.  

Независна оцена утицаја пута на 

настанак саобраћајних незгода са 

погинулим лицима  на локалном 

путевима општине 

Припремни и теренски радови; израда 

независне студије 
Март 150.000,00 НК 

Управљач 

путева 

општине 

Бачки 

Петровац, 

Савет за 

безбедност 

саобраћаја 

 

*-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.  
Накнаде члановима Савета за долазак и 

рад на седницама-запослени у управи 
Одржана седница Савета 

Током 

целе 

године 

80.000,00 НК 
Савет за 

безбедност 

саобраћаја 

2.  
Накнаде члановима Савета за долазак и 

рад на седницама-остали 
Одржана седница Савета 

Током 

целе 

године 

80.000,00 НК 
Савет за 

безбедност 

саобраћаја 

3.  

Стручно усавршавање кадрова 

запослених у области безбедности 

саобраћаја и обука чланова Савета за 

безбедност саобраћаја 

Присуство стручним скуповима, 

конференцијама, семинарима (котизације, 

смештај и сл.) 

Април, 

Октобар 
220.000,00 НК 

Савет за 

безбедност 

саобраћаја 

4.  Трошкови путовања чланова Савета Реализација путовања на стручне Април- 20.000,00 НК Савет за 



семинаре, састанке и сл. Октобар безбедност 

саобраћаја 

*-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.  
Реализација пројекта „Пажљивкова 

смотра“ на подручју општине Бачки 

Петровац-школска и општинска смотра 

Штампање тестова за реализацију 

школске смотре; 

Набавка превоза деце на општинску и 

регионалну смотру; 

Набавка награда, диплома, пехара и 

медаља за општинску смотру; 

Организација и реализација општинске 

смотре 

 
Фебруар-

Мај 

140.000,00 НК 

 

Савет за 

безбедност 

саобраћаја, 

Васпитно-

образовне 

установе 

2.  

Пројекат лична прича особе која је 

настрадала у саобраћајној незгоди 

(трећа и четврта година средњих 

школа-гимназије) 

Спроведен и реализован пројекат лична 

прича; 

Подела едукативног материјала и флајера 

Новемб. 40.000,00 НК 

Савет за 

безбедност 

саобраћаја 

3.  
Едукација родитеља о значају правилне 

употребе дечијих заштитних система у 

возилу-дечијих аутоседишта 

Спроведена и реализована едукација; 

Подела едукативног материјала и флајера 

Мај, 

Новемб. 
60.000,00 НК 

Савет за 

безбедност 

саобраћаја 

4.  

Едукација старих лица у саобраћају 

„65+безбедан“ са посебним освртом на 

опасности у својству пешака и 

бициклисте 

Спроведена и реализована едукација; 

 

Септемб-

Октобар 
60.000,00 НК 

Савет за 

безбедност 

саобраћаја 

*-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 дечијих ауто седишта групе Набавка дечијих аутоседишта; Мај, 640.000,00 НК Савет за 



комбиновано 1-2-3 Реализована и спроведена подела дечијих 

аутоседишта родитељима који су прошли 

обуку 

Новемб. безбедност 

саобраћаја 

2.  
Набавка промотивних материјала за 

едукацију бициклиста (светла, звонца, 

мачије очи, браве...) 

Набавка опреме за бициклисте; 

Реализована и спроведена подела 

бициклистима на територији општине 

Мај-

Септемб. 
150.000,00 НК 

Савет за 

безбедност 

саобраћаја; 

Удружење 

грађана 

3.  

Набавка промотивних материјала за 

едукацију деце у области безбедности 

саобраћаја (светлоодбојни прслуци и 

траке, књиге, медаљони и сл.) 

Набавка опреме за едукацију деце; 

Успешна подела и предавања у основним 

школама 

Септемб.

-Октобар 
300.000,00 НК 

Савет за 

безбедност 

саобраћаја; 

Саобраћајна 

полиција 

4.  
Учешће у националним кампањама 

Агенције за безбедност саобраћаја 

Услуге штампања и постављања на 

рекламне табле-билборде; 

Штампа флајера 

Током 

године 
60.000,00 НК 

Савет за 

безбедност 

саобраћаја; 

 

5.  
Кампања усмерена ка унапређењу 

безбедности возача двоточкаша у 

саобраћају 

Набавка опреме за двоточкаше; 

Реализована и спроведена подела опреме 

мотоциклистима и мопедистима на 

територији општине 

Септемб.

-Октобар 
200.000,00 НК 

Савет за 

безбедност 

саобраћаја; 

Саобраћајна 

полиција 

6.  
Кампања усмерена на унапређењу 

безбедности младих возача и путника у 

возилу 

Реализација едукативних трибина за 

младе; 

Набавка флајера и едукативног 

материјала 

Март-

Април 
50.000,00 НК 

Савет за 

безбедност 

саобраћаја 

*-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.  
Израда извештаја стања безбедности 

саобраћаја на путевима општине Бачки 

Петровац за 2021. годину 

Израђен и предат извештај о стању 

безбедности саобраћаја; 

Усвајање извештаја од стране скупштине 

општине 

 

Септем.-

Новемб. 
100.000,00 НК 

Савет за 

безбедност 

саобраћаја 



2.  

Израда студије: анализа безбедности 

пешака у саобраћају на територији 

општине Бачки Петровац са предлогом 

праваца деловања и спровођења 

предложених мера за унапређење 

безбедности саобраћаја 

Припремни и истраживачки радови за 

реализацију студије; 

Израђена и предата студија; 

Усвајање и представљање на седници 

Савета 

Септем.-

Новемб. 
200.000,00 НК 

Савет за 

безбедност 

саобраћаја 

*-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.  
Калибрација и баждарење алкометра за 

потребе саобраћајне полиције 

Реализована калибрација и баждарење 

алкометра 

Током 

године 
50.000,00 НК 

Савет за 

безбедност 

саобраћаја; 

Саобраћајна 

полиција 

2.  

Набавка опреме за контролу и 

регулисање саобраћаја за потребе ПС 

Бачки Петровац (фотоапарат, ГПС 

уређај) и друге опреме (рачунари, 

штампач, скенер) 

Набавка опреме за потребе рада 

саобраћајне полиције ПС Бачки Петровац; 

Уручивање опреме на коришћење 

Новемб.-

Децем. 
550.000,00 НК 

Савет за 

безбедност 

саобраћаја; 

Саобраћајна 

полиција 

3.  

Успостављање редовне контроле 

возача и путника у путничким 

возилима и возача теретних возила-

циљана контрола (контрола алкохола, 

употреба сигурносног појаса, опреме, 

контрола тахографа, мерење 

осовинских оптерећења и сл.) 

Извршене контроле 
Током 

године 
0,00 / 

Савет за 

безбедност 

саобраћаја; 

Саобраћајна 

полиција; 

Саобраћајна 

инспекција 

*-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 3.000.000,00 50,0% 

Рад савета 400.000,00 6,7% 

Унапређење саобраћајног образовања и васпитања 300.000,00 5,0% 

Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја 1.400.000,00 23,3% 

Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја 300.000,00 5,0% 

Опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја 600.000,00 10,0% 

 

УКУПНО: 6.000.000,00 100% 
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