
 
 

Република Србија 
Град Београд 
Градска општина Сурчин 
Савет  за усклађивање послова безбедности 
саобраћаја на путевима 
из делокруга рада Градске општине Сурчин 
Број: IV-06-024-01-12/2020 
Датум: 27.10.2020. 
Сурчин, Војвођанска 79 
 
 

На основу члана 17. и 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС и 
55/2014,96/2015, 9/2016-одлука, 24/2018, 41/2018-др.закони, 87/2018, 23/2019),Уредбе о 
средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање 
програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС”, 
брoj16/2018), Уговора o додели средстава путем трансфера за финансирање 
/суфинансиранје рада општинског тела за координацију за унапређење безбедности 
саобраћаја на територији Градске општине Сурчин бр. II -01-024-32/19-1/2,чл. 40. став 1. 
тачка 4. Статута Градске општине Сурчин ( ,,Службени лист града Београда“ број 112/19-
пречишћен текст) а на Предлог Савета  за усклађивање послова безбедности саобраћаја 
на путевима из делокруга рада Градске општине Сурчин бр . IV-06-024-01-12/2020 од 
20.10.2020. године , председник Градске општине Сурчин доноси :  

 

КОНАЧНУ  ОДЛУКУ 

I ОДОБРАВА СЕ по основу учешћа на  Јавном позиву за реализацију програма 

општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима Градске општине 
Сурчин за установе образовања и васпитања у области унапређења безбедности 
саобраћаја , са посебним освртом на унапређење саобраћајног образовања и васпитања 
деце у основним школама у организацији основних школа на територији ГО Сурчин: 
 

 
Редни 

број 

Референ. 

број 

Назив подносиоца 

пријаве Назив пројекта 

Одобрена 

Средства 

1.  

IV-06-024-

12-1/2020 

ОШ. „Стеван Сремац“ 

Добановци 

„ Знакови поред 

пута „ – 

саобраћајни и 

поетски 

100.000,00 

динара 

2.  

IV-06-024-

12-2/2020 

ОШ. „Вук Караџић“ 

Сурчин 

„Бициклом до 

школе, то деца 

воле“ 

100.000,00 

динара 



3. 

IV-06-024-

12-3/2020 

ОШ. „Бранко Радичевић“ 

Бољевци 

„Саобраћајна 

безбедност деце 

у зони школе“ 

100.000,00 

динара 

4.  

IV-06-024-

12-4/2020 

ОШ. „Вожд Карађорђе“ 

Јаково 

„Безбедни у 

саобраћају“ 

100.000,00 

динара 

5. 

IV-06-024-

12-5/2020 

ОШ. „Душан Вукасовић 

Диоген “ Бечмен 

„Будимо 

безбедни у 

саобраћају“ 

100.000,00 

динара 

6. 

IV-06-024-

12-6/2020 

ОШ. „22.октобар“ Сурчин „Сваки цртеж, 

свака рач за 

безбедност у 

саобраћају је 

прави лек“` 

100.000,00 

динара 

 

 
II За реализацију и спровођење ове одлуке задужује се Oдељење за финансије. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Градска општина Сурчин је дана 06.10.2020. године, расписала  Јавни позив за 

реализацију програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на 

путевима Градске општине Сурчин за установе образовања и васпитања.  Укупан износ 

средстава планиран за финансирање/суфинансирање пројеката за 2020. годину  износи 

600.000,00 динара , Пројекат 0701-1006- Унапређење безбедности саобраћаја, 

функционална класификација -  360- Јавни ред и безбедност , економска класификација – 

481941, позиција 209, извор 13. 

 

Јавни позив  је објављен на огласној табли и интернет страници Градске општине Сурчин, 

дана 06.10.2020. године . 

На Јавни позив за реализацију програма општинског тела за координацију безбедности 

саобраћаја на путевима Градске општине Сурчин за установе образовања и васпитања, 

аплицирало је шест основних школа са територије градске општине Сурчин и то како је 

наведено горе у табели .  

Савет  за усклађивање послова безбедности саобраћаја на путевима из делокруга рада 

Градске општине Сурчин је на  својој другој седници,  одржаној дана 19.10.2020. године 

извршио проверу поднетих  пријава  и утврдио да  испуњавају све услове и критеријуме 

наведене у предметном Јавном позиву , након чега је донео Предлог одлуке за 






