
IV ИЗНОС СРЕДСТАВА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДАБИР 
У складу са Одлуком Владе о усвајању Програма утрошка средстава која уплаћују друштва за осигурање и филијале 
сруштава за осигурање из ФБиХ као дио превентиве за реализацију пројеката унапређења безбједности саобраћаја 
(„Службени гласник Републике Српске“ број, …) максималан износ средстава предвиђен за ову намјену је 
50.000,00 КМ. Максималан износ средстава по једном пројекту износи до 5.000,00 КМ. 
Критеријуми за одабир пројектних приједлога за суфинансирање ближе су утврђени Критеријумима за додјелу 
средстава јединицама локалне самоуправе (интернет страница Агенције: www.absrs.org (секција са лијеве стране 
„Издвајамо/Локалне заједнице“).  

V ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, НАЧИН И РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ  
Конкурсна документација може се преузети са адресе интернет страница Агенције:www.absrs.org (Секција са 
лијеве стране „Издвајамо/Локалне заједнице“). Захтјеви за суфинансирање пројектних приједлога са свом 
траженом документацијом достављају се у писаном облику на адресу Агенције за безбједност саобраћаја: Бања 
Лука, ул. Змај Јове Јовановића 18, 78000 Бања Лука, са назнаком „ Јавни позив-суфинансирање пројеката БС“ 
Рок за подношење пројектних приједлога за суфинансирање је 17.03.2017. године. 

II УСЛОВИ И ПРАВО УЧЕСТВОВАЊА 
Услови и упутства за учествовања ближе се утврђени Критеријумима за додјелу средстава јединицама локалне 
самоуправе (интернет страница Агенције: www.absrs.org (секција са лијеве стране „Издвајамо/Локалне 
заједнице“).  

III ЦИЉЕВИ КОЈИ СЕ ЖЕЛЕ ПОСТИЋИ 
Циљеви Јавног позива садржани су у Стратегији безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске  2013-
2022, коју је усвојила Народна скупштина Репбулике Српске и Програму безбједности саобраћаја на путевима 
Републике Српске 2014-2018, који је усвојила Влада Републике Српске, а дефинишу се на сљедећи начин:  
„Смањити број погинулих лица на путевима у Републици Српској за 50% до 2022. године, у односу на број 
погинулих у 2011. години. Смањити укупне друштвено-економске трошкове саобраћајних незгода, у периоду од 10 
година, за око 582 милиона КМ“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА 

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА 

У складу са Одлуком Владе Републике Српске о усвајању Програма утрошка средстава која уплаћују друштва за 
осигурање и филијале друштава за осигурање из ФБиХ као дио превентиве за реализацију пројеката унапређења 
безбједности саобраћаја („Службени гласник Републике Српске“ број 102/16), а на основу члана 5. Критеријума за 
додјелу средстава јединицама локалне самоуправе бр. 04/1/012-2-2628/16 од 15.12.2016. и рјешења о именовању  
Комисије бр. , од 26.1.2017. године, Агенција за безбједност саобраћаја објављује:: 

1. ЈАВНИ ПОЗИВ 
за достављање пројектних приједлога за суфинансирање из средстава која уплаћују 

друштва за осигурање и филијале друштава за осигурање из ФБиХ као дио превентиве за 

реализацију пројеката унапређења безбједности саобраћаја  

I ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА 

Предмет Јавног позива је достављање пројектних приједлога за суфинансирање из средстава која уплаћују 
друштва за осигурање и филијале сруштава за осигурање из ФБиХ као дио превентиве за реализацију пројеката 
унапређења безбједности саобраћаја .  
Средства могу бити додијељена за суфинансирање у спровођењу различитих активности које се односе на: 
1. Унапређење саобраћајне инфраструктуре на територији града/општине, 
2. Унапређење саобраћајног васпитања и образовања на територији града/општине 
3. Превентивно-промотивне активности из области безбjедности саобраћаја у граду/општини 
4. Научно-истраживачки рад у области безбједности саобраћаја 
5. Рад градског/општинског савјета за безједности саобраћаја 
6. Опремање ватрогасних јединица, служби хитне помоћи и других органа надлежних за безбједност саобраћаја 
Суфинансирање се врши по принципу 1:1, односно одобрена средства из овог фонда не могу бити већа од 
средстава које у пројекат улаже подносилац захтјева  


