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Република Србија  

ОПШТИНА ЉУБОВИЈА  

-Општинско веће 

Број:06-404/2020-02  

Датум: 23.11.2020.године 

Љ у б о в и ј а 

 

 

 

 На основу члана 46. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 

101/2016-др.закон и 47/2018), члана 77. Статута 

општине Љубовија („Службени лист општине 

Љубовија“, број 3/2019) и члана 17, 18. и 19. 

Закона о безбедности саобраћаја на путевима 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 

41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука 

УС, 55/2014, 96/2015 – др. закон, 9/2016 – 

одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – др. 

закон, 87/2018 и 23/2019), Општинско веће 

општине Љубовија на седници одржаној дана 

23.11.2020. године, доноси                                                                                                           
 

П Р О Г Р А М  

коришћења средстава за финансирање 

унапређења безбедности саобраћаја на 

путевима на територији општине Љубовија 

за 2020. годину 

 
 I Програмом коришћења средстава за 

унапређење безбедности саобраћаја на 

територији општине Љубовија за 2020. годину 

(у даљем тексту: Програм) утврђује се начин 

коришћења средстава од наплаћених новачаних 

казни за саобраћајне прекршаје на територији 

општине Љубовија, за активности које се током 

2020. године планирају у циљу унапређења 

безбедности саобраћаја на путевима. 

 

 II За финансирање активности 

унапређења безбедности саобраћаја на путевима 

на територији општине Љубовија за 2020. 

годину укупно се опредељује износ од 

3.000.000,00 динара са припадајућим порезом, 

планиран чланом Одлуке о буџету општине 

Љубовија за 2020. годину („Службени лист 

општине Љубовија“, број 3/2019) у оквиру 

раздела 5-, Општинска управа, Програм 7 – 

Организација саобраћаја и безбедност. 

 

III Износ из члана II се распоређује по 

областима на следећи начин: 

1. Поправљање и унапређење 

саобраћајне инфраструктуре 

Планира се износ од 1.500.000,00 динара за: 

- Поправљање вертикалне и 

хоризонталне саобраћајне сигнализације; 

- Поправљање путева и улица, крпљење 

ударних рупа; 

- Постављање успоривача саобраћаја на 

уличној мрежи општине Љубовија; 

- Набавка и уградња заштитних ограда и 

рампи на путној мрежи општине Љубовија. 

 

 

2. Унапређење саобраћајног 

образовања и васпитања 

Планира се износ од 100.000,00 динара за: 

- Суфинансирање такмичења „Шта знаш 

о саобраћају“; 

 

3. Превентивно-промотивне 

активности из области безбедности 

саобраћаја 

Планира се износ од 1.000.000,00 динара за: 

- Набавка дечјих безбедносних ауто-

седишта 

 

 

4. Техничко опремање јединице 

саобраћајне полиције која контролише и 

регулише саобраћај на путевима на 

територији општине Љубовија 

Планира се износ од 300.000,00 динара. 

 

5. Рад Савета за координацију послова 

безбедности саобраћаја 

Планира се износ од 100.000,00 динара за: 

- Накнаде члановима Савета за долазак и 

рад на седницама; 

- Трошкове стручног усавршавања и 

унапређивања знања из области безбедности 

саобраћаја. 

 
 IV Ближа намена коришћења средстава 

по областима, са износом опредељених 

средстава, утврђених овим програмом, 

распоредиће се доношењем Плана безбедности 

соабраћаја на путевима на територији општине 

Љубовија за 2020. годину. 

 

 V Програм ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Љубовија“. 

 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 

 Општина Љубовија је у Одлуци о 

буџету за 2020. годину обезбедила средства у 

износу од 3.000.000,00 динара за реализацију 

Програма коришћења средстава за унапређење 
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безбедности саобраћаја на територији општине 

Љубовија за 2020. годину. Законом о 

безбедности саобраћаја на путевима 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 

41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука 

УС, 55/2014, 96/2015 – др. закон, 9/2016 – 

одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – др. 

закон, 87/2018 и 23/2019) чланом 18. 

дефинисано је да средства од новчаних казни из 

члана 17. став 2. тачка 2) овог закона, у висини 

од 30 % припадају буџету јединице локалне 

самоуправе на чијој територији је прекршај 

учињен, односно да се користе за финансирање 

унапређења безбедности саобраћаја на 

путевима. У члану 19. Закона прописано је да се 

напред поменута средства користе за: 1) рад 

Тела за координацију, односно Савета; 2) 

унапређење саобраћајног васпитања и 

образовања; 3) превентивно – промотивне 

активности из области безбедности саобраћаја; 

4) научно – истраживачки рад у области 

безбедности саобраћаја; 5) техничко опремање 

јединице саобраћајне полиције које контролишу 

и регулишу саобраћај на путевима и других 

органа надлежних за послове безбедности 

саобраћаја, а све према програму који доноси 

Влада, надлежни извршни орган јединице 

територијалне аутономије, односно надлежни 

извршни орган јединице локалне самоуправе, на 

предлог тела за координацију односно комисије. 

 Савет за координацију послова 

безбедности саобраћаја на путевима на 

територији општине Љубовија је у складу са 

чланом 19. став 2. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима („Службени гласник 

Републике Србије“, број 41/2009, 53/2010, 

101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 

– др. закон, 9/2016 – одлука УС, 24/2018, 

41/2018, 41/2018 – др. закон, 87/2018 и 23/2019), 

доставило Општинском већу Програм 

коришћења средстава за унапређење 

безбедности саобраћаја на територији општине 

Љубовија за 2020. годину. 

 Разматрајући напред наведени Програм 

са предлогом расподеле средстава Општинско 

веће је, на седници одржаној 19.11.2020. године, 

исти усвојило и донело одлуку као у 

диспозитиву. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ЉУБОВИЈА 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК                             

                                                                                               

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                         

Милан Јовановић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


