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На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/2007,  83/2014- др. 

закон, 101/2016- др. закон, 47/2018 и 111/2021- др закон), члана 19. Закона о безбедности саобраћаја 

на путевима („Сл. гласник РС“ број 41/ 2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013, 55/2014, 96/2015- др. закон, 

9/2016, 24/2018, 41/2018, 41/2018- др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020- др. закон), члана 11. Закона 

о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник РС“ број 113/2017, 50/2018, 46/2021, 

51/2021, 53/2021, 66/2021 и 130/2021) и Програма за рад Савета за координацију послова безбедности 

саобраћаја на територији општине Ариље, Општинско веће општине Ариље на предлог Савета за 

координацију послова безбедности саобраћаја на територији општине Ариље на 40. седници 

Општинског већа, одржаној дана 16.05.2022. године доноси 

 

ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ БЕЗБЕДНОСНИХ ДЕЧИЈИХ АУТОСЕДИШТА 

 

Члан 1. 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Овим Правилником прописују се критеријуми за доделу бесплатних безбедносних аутоседиште за 

новорођену децу, тежине од 0 до 13 килограма (група 0+ према Правилнику о безбедносним 

седиштима „Службени гласник РС“ број 126 од 23. 10. 2020. године) као и поступак остваривања 

права на бесплатна безбедносна аутоседишта намењена за употребу у путничким возилима.  

 

Члан 2. 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ 

У време подношења захтева за доделу безбедносних дечијих аутоседишта пребивалиште једног од 

родитеља детета или једног старатеља детета на територији општине Ариље;  

Датум рођења детета у текућој години у којој се додељује аутоседиште (јануар- децембар). 

 

Члан 3. 

ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРАВА  

Попуњен Образац захтева за преузимање безбедносног аутоседишта; 

Доказ о пребивалишту подносиоца захтева на територији општине Ариље (очитана лична карта или 

потврда о пребивалишту); 

Извод из матичне књиге рођених детета (фотокопија); 

У случају самохраног родитеља- доказ на основу којег се остварује статус самохраног родитеља 

(извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља, доказ о поверењу детета након развода брака 

или престанка ванбрачне заједнице, одлука суда о вршењу родитељског права или извод из матичне 

књиге рођених за децу неутврђеног очинства). 

Након  утврђивања испуњености услова за доделу безбедносних дечијих аутоседишта , надлежни 

орган Општинске управе општине Ариље донеће решење. Један од родитеља детета или старатеља 

детета има обавезу личног присуства приликом доделе безбедносних дечијих аутоседишта о чему се 

сачињава потврда. 

Члан 4. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

На основу обавештења надлежне Службе за дечију заштиту из здравствене установе у којој је дете 

рођено обавештавају се родитељи детета или старатељи детета о процедури за доделу безбедносних 

седишта за новорођену децу ради остваривања овог права.  

 

Члан 5. 

Надлежно Одељење Општинске управе општине Ариље годишње извештаваће Савет за 

координацију послова безбедности саобраћаја на територији општине Ариље о реализацији 

превентивно- промотивне активности из области безбедности саобраћаја, мера- Набавка аутоседишта 

за децу, Програма за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне 

самоуправе Ариље.  
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Члан 6. 

 

 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине 

Ариље. 

 

 

Општина Ариље 

Општинско веће 

II 020-13/2022, 16.05.2022. године 

А Р И Љ Е 

 

 

 

 

                                                                                                 Председник Општинског већа,  

                                                                                                Предраг Маслар С.Р. 


