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САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
ГРАДА  НИША
Број: 74/2018-01
Датум: 10 .01.2018. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДМЕТ: Извештај о раду Савета за безбедност саобраћаја Града Ниша
у 2017. години.

У току 2017. године, Савет за безбедност саобраћаја Града Ниша (у даљем тексту:
Савет) одржао је четири седнице. На седници Савета одржаној дана 13.01.2017. године,
донешен је предлог Програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја
на територији града Ниша за 2017. годину, и исти је усвојен на седници Градског већа
Града Ниша дана 27.01.2017. године. Такође, на седници Савета одржаној дана 17.03.2017.
године, предложен је Програм о изменама и допунама Програма коришћења средстава за
унапређење безбедности саобраћаја на територији града Ниша за 2017. годину, који је је
усвојен на седници Градског већа Града Ниша дана 12.04.2017. године, док је на седници
Савета одржаној 21.07.2017. године усвојен предлог Програма о изменама Програма
коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Ниша за
2017. годину

Током рада, тело задужено за координацију безбедности саобраћаја на улицама и
путевима Града Ниша, припремило је низ мера за реално сагледавање безбедности
саобраћајних токова, подизање нивоа безбедности свих учесника у саобраћају на
територији Града Ниша, почевши од израде пројектне документације, припремања
саобраћајно-техничких мера за повећање безбедности саобраћаја, превентивно-
промотивних активности, као и њихове реализације у саобраћајном систему.

Одлуком о Буџету града Ниша за 2017. годину, предвиђене су четири позиције у
оквиру којих су реализована средства Савета и то по следећим позицијама:

Табела 1. Табеларни приказ буџетских позиција са износом средстава по појединим
позицијама

Ред. број. Позиција Планирана средства Буџетом
1. Услуге по уговору 1.500.000,00
2. Трошкови путовања 200.000,00
3. Зграде и грађевински објекти 3.800.000,00
4. Машине и опрема 29.500.000,00

Укупно 35.000.000,00

Са наведених буџетских позиција извршено је и плаћање пренетих обавеза по
уговорима из 2016. године, у износу од 1.261.000,00 динара.
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У наредној табели дат је приказ свих активности према Програму коришћења
средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Ниша за 2017.
годину („Слжбени лист Града Ниша“, број 7/2017, 34/2017 и 84/2017), које су реализоване
у току 2017. године, које су започете са реализацијом и које нису реализоване.
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Ред.
број

Назив
позиције
(Буџетска
позиција)

Износ
буџетске
позиције

(дин)

Назив позиције из Програма Степен
реализације

Реализован износ
са ПДВ-ом (дин) Напомена

1.

Научно-
истраживачк

и рад и
израда

пројектно-
техничке

документаци
је у области
безбедности

саобраћајних
токова на

територији
града Ниша

(зграде и
грађевински

објекти)

3.800.000,00

Стратегија  безбедности саобраћаја
на територији града Ниша.

Спроведен
поступак јавне

набавке –
потписан

уговор

2.733.600,00

Вредност уговора
(плаћање доспева у

2018. годину по
РИНО – пренете
обавезе у 2018.

години у износу од
2.733.600,00 динара)

Макроистраживање безбедности
деце у саобраћају на територији
Града Ниша

Није покренут
поступак јавне

набавке

Процењена вредност
500.000,00

Елаборати безбедности саобраћаја
за одређене основне школе на
територији Града Ниша

Није покренут
поступак јавне

набавке

Процењена вредност
220.000,00

Пренете обавезе по Уговору из
2016. године
Пројекат система видео надзора за
аутоматско препознавање
регистарских таблица моторних
возила и детекцију саобраћајних
прекршаја на раскрсници улица 7.
јули – Краља Стефана
Првовенчаног

Спроведен
поступак јавне

набавке –
реализована

позиција

280.000,00 Вредност уговора
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2.

Реализација
саобраћајно -
техничких
мера
намењених
повећању
безбедности
учесника у
саобраћају и
превентивно
-
промотивних
активности
из области
безбедности
саобраћаја
(Машине и
опрема)

29.500.000,00

Набавка опреме неопходне за
функционисање и одржавање
система видео надзора за
аутоматско препознавање
регистарских таблица моторних
возила и детекцију саобраћајних
прекршаја – Набавка тонера

Спроведен
поступак јавне

набавке –
потписан

уговор

496.800,00

Вредност уговора
(реализована

позиција, плаћање
доспева у 2018.

годину по РИНО –
пренете обавезе у

2018. години у
износу од 500.000,00

динара)
Техничко опремање јединица
саобраћајне полиције и других
органа који се баве безбедношћу
саобраћаја на територији града
Ниша потребном опремом
1.Набавка компјутера, лаптопова,
скенера и штампача за потребе
органа који се баве безбедношћу
саобраћаја
2. Набавка возила – II партије
I Набавка теретног возила за
потребе увиђаја саобраћајних
незгода од стране саобраћајне
полиције
II Набавка 3 (три) путничка возила
за потребе саобраћајне полиције

Спроведен
поступак јавне

набавке –
1. потписан

уговор
2. донета

Одлука о
додели
уговора

1. 386.184,00

2.
I партија

3.733.200,00

II партија
4.995.600,00

Вредност уговора
(1. плаћање доспева у

2018. годину по
РИНО – пренете
обавезе у 2018.

години у износу од
500.000,00 динара;

2. плаћање доспева у
2018. годину по
РИНО – пренете
обавезе у 2018.

години у износу од
9.000.000,00 динара)

Набавка превентивно - промотивног
материјала у циљу организације
Европске недеље мобилности и
Дана без аутомобила

Спроведен
поступак јавне

набавке –
реализована

позиција

379.752,00 Вредност уговора
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Набавка превентивно - промотивног
материјала и опреме за бициклисте,
мопедисте, мотоциклисте и
трактористе у циљу унапређења
безбедности саобраћаја ових
категорија учесника у саобраћају
(превентивно - промотивни
материјал, кациге, светлоодбојни
прслуци, ротациона светла,
катадиоптери, штампање брошура
намењених промовисању
безбедности двоточкаша и друго)

Није покренут
поступак јавне

набавке
Процењена вредност

1.900.000,00

Набавка образовно – васпитног
материјала у циљу унапређења
безбедности деце у саобраћају у
предшколским установама и
основним школама
(штампање материјала,
светлоодбојни прслуци, књижице,
брошуре и сл.)

Није покренут
поступак јавне

набавке

Процењена вредност
500.000,00

Набавка саобраћајне опреме и
сигнализације за повећање
безбедности у саобраћају
(улични рефлектујући маркери,
флексибилни стубићи, изменљива
саобраћајна сигнализација, бројачи
времена на семафорима и сл.)

Спроведен
поступак јавне

набавке –
реализована

позиција

7.739.800,00

Вредност уговора
I партија –

улични рефлектујући
маркери (750 ком):

351.000,00
II партија – флексибилни

стубићи (100 ком):
318.000,00

III партија –
знакови са изменљивим

садржајем порука (20 ком
+ 12 стубова):
4.997.280,00
IV партија

– бројачи времена на
семафорима (60 ком):

2.073.600,00
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Набавка опреме и софтвера за
прикупљање података о
саобраћајним незгодама и
идентификацију опасних места –
„црних тачака“ на путевима и
улицама на територији Града Ниша
и за вођење катастра саобраћајне
сигнализације на путевима и
улицама на територији Града Ниша

Није покренут
поступак јавне

набавке

Процењена вредност
2.000.000,00

Реализација Идејног пројекта
изградње бициклистичког полигона
у зони ОШ „Његош“ у Нишу

Започет
поступак јавне

набавке
5.000.000,00

Процењена вредност
(пренета обавеза у

2018. години)

Пренете обавезе по Уговору из
2016. године
Набавка светлосне саобраћајне
сигнализације, изменљиве
саобраћајне сигнализације у зонама
школа и опреме
(командни уређаји за управљање
радом светлосних сигнала, возачке
и пешачке лантерне са ЛЕД
диодама, знакови са изменљивим
садржајем порука са стубовима
носачима, улични маркери и др.)
V партија – Термопластичне
ознаке

Спроведен
поступак јавне

набавке –
реализована

позиција

470.000,00 Вредност уговора

Пренете обавезе по Уговору из
2016. године
Oпремање јединица саобраћајне
полиције и других органа који се
баве безбедношћу саобраћаја на
територији града Ниша потребном
опремом (моторним возилима и
другом опремом) Набавка ПВЦ
усника за алкометре

Спроведен
поступак јавне

набавке –
реализована

позиција

100.000,00 Вредност уговора
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3.

Унапређење
саобраћајног
образовања
и васпитања

(Услуге по
уговору и
трошкови
путовања)

289.000,00

Услуге информисања
(Медијски пласман спотова и друге
пратеће акције у циљу подршке
националних кампања за безбедност
саобраћаја)

Спроведен
поступак јавне

набавке –
реализована

позиција

238.000,00 Вредност уговора

600.000,00
Остале опште услуге
(Организовање тренинга безбедне
вожње)

Спроведен
поступак јавне

набавке –
реализована

позиција

188.800,00 Вредност уговора

200.000,00

Услуге образовања и усавршавања
(Трошкови стручног усавршавања и
унапређења знања из области
безбедности саобраћаја)

Присуство
конференција,
семинарима и

остало

112.491,80 Котизација

411.000,00

Пренете обавезе по Уговору из
2016. године
Организовање кампање и пратећих
акција у циљу повећања нивоа
безбедности саобраћаја на
територији Града Ниша (снимање и
презентација видео порука или
спотова, израда и презентација
промотивног материјала,
организовање стручних радионица
и др.)

Спроведен
поступак јавне

набавке –
реализована

позиција
411.000,00 Вредност уговора

200.000,00 Трошкови путовања

Присуство
конференција,
семинарима и

остало
57.386,67 Трошкови смештаја
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Укупно: 35.000.000,00

9.977.230,47 реализовано -
плаћено

12.345.384,00
у фази реализације –
доспева за плаћање

у 2018. години

22.322.614,47
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Позиција 1. Научно-истраживачки рад и израда пројектно-техничке документације у
области безбедности саобраћајних токова на територији Града Ниша.

У оквиру позиције 1. Програма коришћења средстава за унапређење безбедности
саобраћаја на територији Града Ниша за 2017. годину („Слжбени лист Града Ниша“, број
7/2017, 34/2017 и 84/2017) (у даљем тексту: Програм) - подпозиција 1.1, на основу Решења о
давању Сагласности Градоначелника Града Ниша, на покретање и реализацију поступка
предметне јавне набавке, број 1095-1/2017-01 од 11.05.2017. године, покренут је поступак
јавне набавке за израду Стратегије безбедности саобраћаја на територији града Ниша.
Након спроведене процедуре јавне набавке и извршене стручне оцене понуда, наручилац је,
дана 04.10.2017. године, потписао Уговор са групом понуђача: АМСС Центар за моторна
возила д.о.о. и Саобраћајни факултет Београд, у свему у складу са заједничком понудом
понуђача број 7681/1 од 13.09.2017. године, у износу од 2.733.600,00 динара са урачунатим
ПДВ-ом. Рок за израду Стратегије износи највише 240 (двестотинечетрдесет) дана.

У оквиру позиције 1. Програма, подпозиције:
1.2 Макроистраживање безбедности деце у саобраћају на територији града Ниша;
1.3 Елаборати безбедности саобраћаја за одређене основне школе на територији
Града Ниша;

нису реализоване.

У оквиру позиције 1. Програма - подпозиција 1.4, предвиђена су средства за плаћање
пренетих обавеза из 2016. године. Наиме, на основу Закључка Савета за безбедност
саобраћаја на територији града Ниша, бр. 1950/2016-01 од 27.06.2016. године, покренут је
поступак јавне набавке за израду Пројекта система видео надзора за аутоматско
препознавање регистарских таблица моторних возила и детекцију саобраћајних
прекршаја на раскрсници улица 7. јули – Краља Стефана Првовенчаног. Након
спроведене процедуре јавне набавке и извршене стручне оцене понуда, наручилац је потписао
Уговор са понуђачем „АДОМНЕ“ д.о.о. Нови Сад, у износу од 276.000,00 динара са
урачунатим ПДВ-ом. Уговором је предвиђено да се пројекат прихвата тек када се од стране
стручне службе Министарства унутрашњих послова Републике Србије добије мишљење да
технички опис и функционалност предложеног техничког решења система видео надзора за
аутоматско препознавање регистарских таблица моторних возила и детекцију саобраћајних
прекршаја испуњава све неопходне услове дефинисане пројектним задатком. Дана 03.11.2016.
године упућен је захтев МУП-у са предлогом Идејног пројекта на стручно мишљење.
Министарство унутрашњих послова доставило је Мишљење, број 207/17 од 24.05.2017.
године, као и кориговани пројектни задатак за ову раскрсницу на ову кога је и извршена
корекција предметног пројекта од стране пружаоца услуге.
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Позиција 2. Реализација саобраћајно - техничких мера намењених повећању безбедности
учесника у саобраћају и превентивно - промотивних активности из области
безбедности саобраћаја.

У оквиру позиције 2. - подпозиција 2.1 извршена је набавка опреме неопходне за
функционисање и одржавање система видео надзора за аутоматско препознавање
регистарских таблица моторних возила и детекцију саобраћајних прекршаја – набавка тонера,
на основу Закључка Савета за безбедност саобраћаја града Ниша, бр. 797-12/2017-01 од
17.03.2017. године. Са најповољнијим понуђaчем „Аigo busness system“ д.о.о. Београд
закључен је Уговор о јавној набавци добара оригиналних тонера, за штампач HP laserJet Pro
200 color M251n, до износа процењене вредности. Уговор је реализован и дана 11.12.2017.
године извршен је пријем добара – тонера неопходних за функционисање и одржавање
система видео надзора за аутоматско препознавање регистарских таблица моторних возила и
детекцију саобраћајних прекршаја.

У оквиру позиције 2. - подпозиција 2.2 Техничко опремање јединица саобраћајне
полиције и других органа који се баве безбедношћу саобраћаја на територији града
Ниша потребном опремом, планом Јавних набавки Градске управе Града Ниша за 2017.
годину, предвиђене су две набавке:

 набавка компјутера, лаптопова, скенера и штампача за потребе рада органа који се
баве безбедношћу саобраћаја и

 набавка возила, обликована у две партије и то:
 I партија – Набавка теретног возила за потребе увиђаја саобраћајних незгода

од стране саобраћајне полиције,
 II партија – Набавка 3 (три) путничка возила за потребе саобраћајне

полиције.
У оквиру прве набавке спроведена процедура за набавку 4 (четири) компјутера са

пратећом опремом, 1 (једног) лаптопа, 1 (једног) скенера и 1 (једног) штампача за потребе
рада органа који се баве безбедношћу саобраћаја. Дана 21.12.2017. године од стране понуђача
„Јаков систем“ доо Ниш достављена је наведна опрема, у износу од 321.820,00 без урачунатог
ПДВ, односно 386.184,00 са урачунатим ПДВ-ом.

У оквиру друге набавке спроведена процедура набавке возила за потребе саобраћајне
полиције обликована у две партије. До дана доношења овог Извештаја потписана је Одлука о
додели уговора и то:

 за I партију – понуђачу „АУТО МИГ“ д.о.о. Ниш, у свему у складу са
понудом изабраног понуђача број 61/17 од 14.12.2017.године у износу од
3.111.000,00 динара, односно 3.733.200,00 са ПДВ-ом,

 за II партију - понуђачу„АУТО ЧАЧАК ПРОМЕТ“ ДОО ПЈ Ниш – као
носиоцу групе, у свему у складу са понудом изабраног понуђача број 56 од
28.11.2017. године, у износу од 4.163.000,00 динара без ПДВ-а, односно
4.995.600,00 динара са ПДВ-ом.

На позицији 2. - подпозиција 2.3 Програмом предвиђена је Набавка превентивно -
промотивног материјала у циљу организације Европске недеље мобилности и Дана без
аутомобила. На основу Закључка Савета за безбедност у саобраћају Града Ниша, бр. 797-
8/2017-01 од 17.03.2017. године, спроведена је процедура јавне набавке и потписан Уговор са
понуђачем „Tora komerc“ д.о.о. Београд, у износу од 316.460,00 динара без урачунатог ПДВ,
односно 379.752,00 са урачунатим ПДВ-ом. Дана 07.11.2017. године од стране наведеног
понуђача достављено је 300 (тристотине) мaјица за децу, 100 (сто) мајица за одрасле, 200
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(двестотине) светлоодбојних прслука за децу, 100 (сто) светлоодбојних прслука за одрасле,
1000 (хиљаду) флексибилних рефлективних трака и 20 (двадесте) бициклистичких кацига.
Ова опрема ће се искористити у оквиру организације Европске недеље мобилности и Дана без
аутомобила у 2018. години.

Позиција 2. - подпозиција 2.4 Набавка превентивно - промотивног материјала и
опреме за бициклисте, мопедисте, мотоциклисте и трактористе у циљу унапређења
безбедности саобраћаја ових категорија учесника у саобраћају (превентивно -
промотивни материјал, кациге, светлоодбојни прслуци, ротациона светла,
катадиоптери, штампање брошура намењених промовисању безбедности двоточкаша и
друго), није реализована.

Позиција 2. - подпозиција 2.5 Набавка образовно – васпитног материјала у циљу
унапређења безбедности деце у саобраћају у предшколским установама и основним
школама (штампање материјала, светлоодбојни прслуци, књижице, брошуре и сл.), није
реализована.

Позиција 2. - подпозиција 2.6 Набавка саобраћајне опреме и сигнализације за
повећање безбедности у саобраћају (улични рефлектујући маркери, флексибилни
стубићи, изменљива саобраћајна сигнализација, бројачи времена на семафорима и сл.),
обликована је у 4 (четири) партијe, на основу чега је и извршена процедура јавне набавке, а
према Закључку Савета за безбедност у саобраћају Града Ниша, бр. 797-6/2017-01 од
17.03.2017. године и Решења о давању сагласности Градоначелника Града Ниша, број 1094-
1/2017-01 од 12.04.2017. године.

Након спроведене процедуре и извршене стручне оцене понуда, потписани су уговори
за све 4 (четири) партије са следећим понуђачима:

I партија: Улични рефлектујући маркери (750 комада) – „Модел 5“ д.о.о. Београд, у
износу од 351.000,00 динара са ПДВ-ом;

II партија: Флексибилни стубићи (100 комада) - „Модел 5“ д.о.о. Београд, у износу од
318.000,00 динара са ПДВ-ом;

III партија: Знакови са изменљивим садржајем порука (20 комада + 12 носећих
стубова) - „ДМВ Индустријски контролни системи“ д.о.о. Ниш, у износу од 4.997.280,00
динара са ПДВ-ом;

IV партија: Бројачи времена са семафорима (60 комада) - „ELCOM“ д.о.о. Београд, у
износу од 2.073.600,00 динара са ПДВ-ом.

Укупна вредност потписаних уговора је 7.739.800,00 динара са ПДВ-ом. Наведена
опрема је испоручена од стране свих добављача, и већи део је постављен и уграђен на терену.
Већи део опреме је постављен у зонама основних и средњих школа на територији Града Ниша
у циљу повећања безбедности деце у саобраћају, што је и био основни циљ.

Позиција 2. - подпозиција 2.7 Набавка опреме и софтвера за прикупљање података
о саобраћајним незгодама и идентификацију опасних места – „црних тачака“ на
путевима и улицама на територији Града Ниша и за вођење катастра саобраћајне
сигнализације на путевима и улицама на територији Града Ниша, није реализована.

Позиција 2. - подпозиција 2.8 Реализација Идејног пројекта изградње
бициклистичког полигона у зони ОШ „Његош“ у Нишу, није реализована, али су средства
из Програма пренета Одлуком о буџету Града Ниша за 2018. години на основу започете
процедуре и биће планирана у оквиру Програма коришћења средстава за унапређење
безбедности саобраћаја на територији Града Ниша за 2018. годину. Такође, важно је
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напоменути да је у току 2017. године спроведена процедура добијања свих неопходних
сагласности јавних предузећа и дозвола у складу са законом о планирању и изградњу преко
Секретаријата за инвестиције и Секретаријата за планирање и изградњу.

У оквиру позиције 2. - подпозиција 2.9 предвиђена су средства за плаћање пренетих
обавеза из 2016. године, односно за плаћање по набавци Набавка светлосне саобраћајне
сигнализације, изменљиве саобраћајне сигнализације у зонама школа и опреме
(командни уређаји за управљање радом светлосних сигнала, возачке и пешачке
лантерне са ЛЕД диодама, знакови са изменљивим садржајем порука са стубовима
носачима, улични маркери и др.) V партија – Термопластичне ознаке, у износу од
470.000,00 динара са ПДВ-ом.



13

Позиција 3. Унапређење саобраћајног образовања и васпитања

У оквиру позиције 3. – подпозиција 3.1 Услуге информисања (Медијски пласман
спотова и друге пратеће акције у циљу подршке националних кампања за безбедност
саобраћаја), на основу Закључка Савета за безбедност саобраћаја града Ниша, бр. 797-3/2017-
01 од 17.03.2017. године, спроведена је процедура јавне набавке и потписан Уговор са
,,MEDIA & REFORM CENTAR NIŠ’’ у износу од 238.000,00 динара, што је и коначна цена, с
обзиром да понуђач није у систему ПДВ-а. Наиме, у склопу заједничких активности Агенције
за безбедност саобраћаја Републике Србије и Савета за безбедност саобраћаја Града Ниша,
поводом кампање "Ум на друм", намењене смањењу страдања младих у саобраћају,
омогућена је дистрибуција, промоција и емитовање 2 (два) ТВ спота, достављених од стране
Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије, на локалним телевизијама Града Ниша
и друштвеним мрежама, као и закуп 2 (два) билборда, уз важније градске саобраћајнице, како
би се извршило постављање већ припремљеног и достављеног материјала од стране Агенције.
На сликама су приказани 2 (два) билборда који су постављени у склопу ове акције на
градским улицама.

У оквиру позиције 3. – подпозиција 3.2 Остале опште услуге (Организовање
тренинга безбедне вожње), на основу Закључка Савета за безбедност саобраћаја града Ниша,
бр. 797-2/2017-01 од 17.03.2017. године, спроведена је процедура јавне набавке и потписан
Уговор са Aгенцијом за промет некретнина, туристичку делатност, мењачке послове,
заступање у осигуравању и изнајмљивање аутомобила „МPS Trend“ Ниш у циљу
организовања бесплатног тренинга безбедне вожње за 80 (осамдесет) младих возача са
пробном возачком дозволом са територије Града Ниша. Након спроведеног Јавног позива за
достављање пријава за остваривање права на бесплатан тренинг безбедне вожње за младе
возаче са пробном возачком дозволом са територије Града Ниша, тренинзи безбедне вожње
организовани су 23.11.2017. године и 24.11.2017. године у Центру НАВАК – Национална
возачка академија.
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У оквиру позиције 3. – подпозиција 3.3. Услуге образовања и усавршавања
(Трошкови стручног усавршавања и унапређења знања из области безбедности
саобраћаја) присуствовало се међународним конференцијама "Безбедност саобраћаја у
локалној заједници" на Тари и „Towards a Humane City” у Новом Саду.

У оквиру позиције 3. - подпозиција 3.4 предвиђена су средства за плаћање пренетих
обавеза из 2016. године, односно за плаћање услуге - Организовање кампање и пратећих
акција у циљу повећања нивоа безбедности саобраћаја на територији Града Ниша (снимање и
презентација видео порука или спотова, израда и презентација промотивног материјала,
организовање стручних радионица и др.) у износу од 411.000,00 динара, која је спроведена
крајем 2016. године и почетком 2017. године.

У оквиру позиције 4. – подпозиција 4.1 Трошкови путовања извршено је плаћање
трошкова смештаја у циљу присуства конференцијама „Безбедност саобраћаја у локалној
заједници“ на Тари и „Towards a Humane City” у Новом Саду.

Укупно реализована средства у 2017. години из Програма коришћења средстава за
унапређење безбедности саобраћаја на територији града Ниша за 2017. годину, износе
9.977.230,47 динара. Такође, на основу већ потписаних уговорених обавеза у 2017. години, у
фази реализације је 12.345.384,00 динара, што укупно износи 22.322.614,47 динара, односно
63,80% од укупно предвиђених средстава наведеним Програмом.

У оквиру активности на унапређењу безбедности саобраћаја, Савет за безбедност
саобраћаја Града Ниша одржао је више састанака и консултација са представницима Агенције
за безбедност саобраћаја Републике Србије, у оквиру којих су договорени правци даљих
активности и акције које треба спровести. У заједничкој сарадњи спроведене су следеће
активности:
 Дана 12.04.2017. године извршена је подела 2000 (двехиљаде) хенгера у циљу повећања

безбедности возача и путника на мотоциклима и мопедима;
 Одржане су 2 (две) трибине и радионице у оквиру акције „На матуру без аутомобила“ у

средњим школа – гимназија „Светозар Марковић“ и техничка школа „12. фебруар“;
 Савет за безбедност саобраћаја Града Ниша узео је активно учешће у пројекту

истраживања ставова учесника у саобраћају на нивоу Републике  Србије за 2017. годину;
 Савет за безбедност саобраћаја Града Ниша узео је активно учешће на међународној

конференцији коју су заједно организовале Агенција за безбедност саобраћаја и Европски
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савет за безбедност саобраћаја из Брисела на тему алко брава за креаторе политике,
транспортни сектор, приватни сектор, академску и ширу јавност;

 Поводом почетка нове школске године Агенција за безбедност саобраћаја Републике
Србије је припремила на поклон проширено издање едукативне књиге „Пажљивкова
правила у саобраћају“ за сваког ђака првака. Дистрибуција књиге је реализована преко
Савета за безбедност саобраћаја Града Ниша и књиге су подељене свим основним школама
на територији Града Ниша;

 Дана 30.10.2017. године у Позоришту лутака Ниш одржана су 2 (два) саобраћајно –
образовна часа „Пажљивкова правила у саобраћају“ за ученике I разреда основних школа у
Нишу, на којима је присуствовало више од 250 деце;

 Дана 30.10.2017. године у Позоришту лутака Ниш одржан је јавни час за младе „Ум на
друм“ на коме је присуствовало преко 100 ученика III и IV разреда средњих школа са
територије Града Ниша;

 Дана 15.11.2017. године извршена обука оператера који ће вршити опслугу клијената на
симулатору чеоног судара;

 Дана 15.11.2017. године у Градској кући Града Ниша, Агенција за безбедност саобраћаја
Републике Србије и Савет за безбедност саобраћаја Града Ниша поделили су 20 (двадесет)
бесплатних  дечјих ауто-седишта и одржана је обука за правилну употребу дечјих ауто-
седишта – теоријски и практични део;



16

 Дана 24.11.2017. године Савет за безбедност саобраћаја Града Ниша узео је активно
учешће на годишњем састанку, који организује Агенција за безбедност саобраћаја
Републике Србије са представницима локалних Тела за координацију послова безбедности
саобраћаја, на тему "састављање годишњег Програма рада".

Такође, дана 30.10.2017. године у просторијама Медија центра у Нишу, у организацији
Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије и Савета за безбедност саобраћаја Града
Ниша, одржана је и конференција за медије, на којој је између осталог потписан Уговор о
уступању на коришћење моторно-прикључног возила (симулатора чеоног судара) између
Агенције и Високе техничке школе струковних студија из Ниша. Како би учесницима у
саобраћају пренели искуство о значају везивања сигурносног појаса, Агенција за безбедност
саобраћаја израдила је симулаторе чеоног судара и превртања. Симулатори на упечатљив и
безбедан начин свим учесницима у саобраћају демонстрира значај употребе сигурносног
појаса. Помоћу овог уређаја симулира се како изгледа удар у препреку брзинама од 8 до 12
km/h, као и превртање возила, када су везани појасеви. Имајући у виду да су млади једна од
најугроженијих категорија учесника у саобраћају, а са циљем подизање нивоа свести о
значају употребе сигурносног појаса у моторним возилима, као и опасностима и ризицима
којима су изложени млади у саобраћају, уговорне стране су се споразумеле да се симулатор
чеоног судара користи за потребе Високе техничке школе струковних студија из Ниша и
Савета за безбедност саобраћаја Града Ниша.

Председник

Дарко Булатовић


