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КРИТЕРИЈУМИ

Поступак

додјеле

Евалуација

Извјештавање

Контрола 
утрошка
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1.1. референце програма /пројекта : 

1.2. циљеви који се постижу: 

1.3. суфинансирање програма/пројекта из других извора: 

буџета јединице локалне самоуправе, фондова Европске

уније, поклона, донација, легата, кредита и друго; 

1.4. законитост и ефикасност коришћења средстава и

одрживости ранијих програма /пројеката:
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Критеријуми:

1.1. референце програма /пројекта : област у којој се реализује
програм/пројекат, дужина трајања, број лица која су укључена (број
корисника), могућност развијања програма/пројекта и његова
одрживост, 

1.2. циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен
унапређења стања у одређеној области; 

1.3. суфинансирање програма/пројекта из других извора: буџета
јединице локалне самоуправе, фондова Европске уније, поклона, 

донација, легата, кредита и друго; 

1.4. законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживости ранијих
програма /пројеката: да ли су коришћена средства буџета Републике
Српске и ако јесу, да ли су испуњене уговорене обавезе
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• област у којој се реализује програм/пројекат, д

• дужина трајања,

• број лица која су укључена (број корисника),

• могућност развијања програма/пројекта и његова одрживост,
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• обим задовољавања јавног интереса, 

• степен унапређења стања у одређеној области; 
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• буџета јединице локалне самоуправе, 

• фондова Европске уније, 

• поклона, 

• донација, 

• легата, 

• кредита и друго; 
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да ли су коришћена средства буџета Републике Српске и ако јесу, да ли су
испуњене уговорене обавезе
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1.1. Ниво активности локалног Савјета за безбједност саобраћаја подржан од стране 

Градоначелника/Начелника, 

1.2. Износ средстава за финансирање безбједности саобраћаја укључујући План 

утрошка средстава донешен од надлежног органа, 

1.3. Ажурна Одлука о безбједности саобраћаја, 

1.4. Остварени ниво и изражена тежња ка јачању капацитета од стране јединица 

локалне самоуправе, са посебним освртом на присуствовање радионицама и 

семинарима у организацији Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске, 

1.5. Донешена Стратегија/Програм безбједности саобраћаја од стране надлежног 

органа Јединице локалне самоуправе. 
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1. Унапређење саобраћајне инфраструктуре на територији града/општине 

1.1. Уређење зона школа;

1.2. Израда пројеакта и студија о унапређењу безбједности саобраћаја (Главни пројекти
саобраћајне сигнализације, Студије и пројекти развоја пјешачког, бициклистичког и других
видова саобраћаја, ревизије пројеката безбједности саобраћаја..)

1.3. Уређење зона смиреног саобраћаја;

1.4. Уређење зона „30“

1.5. Дубинске анализе саобраћајних незгода;

1.6. Периодична провјера безбједности саобраћаја;

1.7. Третирање идентификованих опасних мејста, опасних дионица, недостатака пута у
доприносу настанку и величини посљедица саобраћајних незгода.
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2. Унапређење саобраћајног васпитања и образовања на територији града/општине 

2.1. Едукација дјеце предшколског узраста;

2.2. Едукација дјеце о безбједнсом понашању у саобраћају;

2.3. Едукација родитеља/старатеља;

2.4. Стручно усавршавање васпитача, учитеља и наставника;

2.5. Вршњачка едукација младих у саобраћају;

2.6. Израда и набавка публикација и осталих наставних материјала;

2.7. Такмичење дјеце у области безбејднсоти саобраћаја;

2.8. Унапређење саобраћајних полигона за дјецу;

2.9. Подстицање невладиних и других организација са циљем унапређења Саобраћајног
образовања.
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3. Превентивно-промотивне активости из области безбједности саобраћаја у граду/општини 

3.1. Реализација кампања безбједнсоти саобраћаја;

3.2. Реализација акција и едукација, кроз одговарајуће видове комуникације;

3.3. Подршка такмичењима дјеце основних и средњих школа за најбоље литерарне, ликовне, музичке и
друге радове који промовишу безбејдно коришћење путева и улица;

3.4. Подршка организовању и раду школских саобраћајних патрола и саобраћајних патрола грађана

3.5. Припрема и израда билтена и других извјештаја; 3.6. Подршка пројеката
невладиних и других организација.
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4. Научно-истраживачки рад у обкласти безбједности саобраћаја 

4.1. Израда приједлога стратегија безбједности саобраћаја општине/града;

4.2. Израда приједлога Програма безбједности саобраћаја општине/града;

4.3. Препознавање опасних мејста и приједлог мјера за санацију;

4.4. Школски путеви, ђачки коридори – препознавање, идентификација, израда елабората;

4.5. Идентификовање мјеста за постављање камера за детекцију саобраћајних прекршаја;

4.6. Истраживање ставова учесника у саобраћају;

4.7. Праћење индикатора безбједности саобраћаја;

4.8. Истраживање других проблема у безбједности саобраћаја. 
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5. Рад градског/општинског савјета за безједности саобраћаја 

5.1. Накнаде члановима савјета и другим ангажованим лицима за рад на сједницама Савјета и за
рад у радним групама;

5.2. Трошкови припреме материјала за сједнице савјета;

5.3. Учешће чланова саовјета на стручним скупоцима;
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6. Опремање ватрогасних јединица, служби хитне помоћи и других органа надлежних за 

безбједност саобраћаја; 

6.1. Набавка уређаја и опреме за спашавање повријеђених у саобраћајној незгоди за ватрогасне
јединица града/општине;

6.2. Набавка возила, уређаја и опреме за спашавање повријеђених у саобраћајној незгоди за
службу хитне помоћи града/општине;

6.3. Набавка возила, уређаја и опреме за спашавање повријеђених у саобраћајној незгоди за друге
службе спасавања града/општине.



• Средства се додјељују првенствено на основу јавног позива, а на основу 
претходно израђеног програма или стратегије за дату област на коју се 
односи позив,

• Јавни позив за додјелу средстава објављује се у средствима 
информисања: 

• писаном медију и 

• интернет страници Агенције,

Оцјену и одабир 
пројектних 

приједлога врши 
Конкурсна Комисија 

коју чине :

3 члана из 
Агенције;

1 члан из САвеза 
општина и 

градова

1 члан 
Министарство 

управе и локалне 
самоуправе



1. пријава није достављена у року,

2. достављена непотпуна или нетачна документација
назначена у јавном позиву,

3. није оправдан утрошак средстава за раније одобрене
пројекте ( није достављен финансијски и наративни
извјештај о провођењу раније одобреног пројекта),

4. пријавни образац није попуњен у потпуности, недостају
кључне информације о пројекту.



• Саставни дио захтјева за додјелу средстава је образложење

• Корисник средстава мора навести и индикаторе (показатеље) који ће
омогућити праћење спровођења пројекта.



ОПШТИ + ПОСЕБНИ 
КРИТЕРИЈУМИ 

50+50=100 БОДОВА



БОДОВАЊЕ – ОПШТИ УСЛОВИ

Да ли је формиран локални

савјет за безбједност саобраћаја

Да 8 

Не 0 

Бодовање према броју одржаних 
сједница Савјета у протеклих 12 мјесеци 

Доказ: Копије Записника 

Број сједница

1 2 

2-3 5 

Више од 3 8 

Бодовање подносиоца захтјева на основу

функције лица које је имановано за

Предсједника локалног савјета за

безбједност саобраћаја.

Начелник/Градоначелник 8 

Предсједник Скупштине  6 

Начелник одјељења Општинске или Градске 

управе 
4 

Друо глице  2 



БОДОВАЊЕ – ОПШТИ УСЛОВИ

Бодовање према броју
одржаних сједница Савјета у протеклих
12 мјесеци

Доказ: Копије Записника

Број сједница  

1 2 

2-3 5 

Више од 3 8 

Обезбјеђен буџет за безбједност саобраћаја и 
план утрошка средстава

Доказ: Извод из Буџета и копија плана

Да 8 

Обезбјеђен буџет за безбједност саобраћаја 5 

Донешена Стратегија и програм безбједности 
саобраћаја, као и одлука о безбејднсоти саобраћаја 

Доказ: Одлуке Скупштине 

Донешени сви наведени документи 8 

Донешена два од наведених докумената 5 

Донешен један од наведених докумената 3 



БОДОВАЊЕ – ОПШТИ УСЛОВИ

Присуство службеника јединице локалне
саомуправе

Конференцији „Безбједност саобраћаја у 

локалној заједници“, и радионицама у 

Присуство бар једног службеника Конференцији „Безбједност

саобраћаја у локалној заједници“, и обема радионицама у

организацији Агенције за безбједност саобраћаја у

протеклих 12 мјесеци.

10 

Присуство бар једног службеника бар једној радионици у организацији

Агенције за безбједност саобраћаја у протеклих 12 мјесеци.
8

Присуство бар једног службеника бар једној радионици у организацији

Агенције за безбједност саобраћаја у протеклих 12 мјесеци.

4

Присуство бар једног службеника Конференцији „Безбједност саобраћаја у

локалној заједници“,
2



БОДОВАЊЕ – ПОСЕБНИ УСЛОВИ
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Буџетска линија Количина Јединица
Јединична 

цијена
Укупан буџет

Извор 
финансирања

Тражена средства 
од Агенције

1. Пројектни тим

1.1. 

1.2. 

2. Активност —назив

2.1. 

2.2. 

З. Активност —назив

3.1. 

3.2. 

4. Активност — назив

4.1. 

4.2. 

5. Активност — назив

5.1. 

5.2. 
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Бр. Буџетска линија Количина Јединица
Јединична 

цијена
Укупан буџет

Извор 
финансирања

Тражена 
средства од  

Агенције

1. АДМИНИСТРАТИВНО ОСОБЉЕ

1.1. 

2. ТРОШКОВИ

2.1. Закуп простора 

2.2. Режије 

2.3. Комуникације 

2.4. Канцеларијски материјал и сл. 

2.5. Банкарски трошкови 
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 Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске

 Змај Јове Јовановића бр. 18

 78 000 Бања Лука, Република Српска

 Тел: 051/220-330; Факс: 051/220-333

 Веб: www.absrs.org

 Имејл: absrs@teol.net
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http://www.absrs.org/
mailto:absrs@teol.net

