
На основу члана 19 став 2 Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени 
гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др. 
закон, 9/2016 – одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – др. закон и 87/2018) и члана 72. 
Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 1/2013, 
95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016),  

Градско веће Града Ниша на седници одржаној дана 29.01.2019. године, доноси 
 
 
 

П Р О Г Р А М 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 2019. ГОДИНУ 
 
 
 

I Програмом коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на 
територији Града Ниша за 2019. годину (у даљем тексту: Програм) утврђује се начин 
коришћења средстава од наплаћених казни за саобраћајне прекршаје на територији Града 
Ниша, за активности које се током 2019. године планирају у циљу унапређења безбедности 
саобраћаја на путевима и за пренете обавезе по Уговорима и започетим процедурама 
јавних набавки из 2018. године. 
 
 

II Средства за реализацију Програма, предвиђена су Одлуком о буџету Града Ниша 
за 2019. годину у разделу 4 - Градска управа, Програм 7 – Организација саобраћаја и 
саобраћајна инфраструктура, функција 451 – Друмски саобраћај, економска класификација 
423 – Услуге по уговору – износу од 10.000.000,00 динара на позицији 126, економска 
класификација 511 – Зграде и грађевински објекти – износу од 9.600.000 динара на 
позицији 127, економска класификација 512 – Машине и опрема – износу од 54.900.000,00 
динара на позицији 128 и економска класификација 422 – Трошкови путовања – у износу 
од 500.000,00 динара, на позицији 125.  
         Коришћење наведених средстава биће засновано на принципу финансирања 
програмских задатака из реалних извора и у динамици која обезбеђује реализацију расхода 
по утврђеним приоритетима до нивоа реализованих прихода. 

Уколико се приходи не остварују у планираном износу, планиране активности 
реaлизоваће се према степену приоритета које одреди Савет за безбедност саобраћаја 
Града Ниша.  
 
 

III У складу са члановима 18 и 19 Закона о безбедности саобраћаја на путевима, 
средства за реализацију овог Програма биће усмерена за унапређење безбедности 
саобраћаја на путевима и то за следеће намене: 
 
 
 
 
 



Позиција Назив позиције 
Износ 

[дин.] 

 

1. 

 

Научно-истраживачки рад и израда пројектно-техничке 
документације у области безбедности саобраћаја на 
територији Града Ниша 

9.600.000,00 

1.1 Дубинска анализа саобраћајних незгода са погинулим лицима 
на територији Града Ниша за 2019. годину 394.500,00 

1.2 
Израда пројектно-техничке документације за уређење 
отресишта на атарским путевима на територији ГО Палилула и 
ГО Нишка Бања 

600.000,00 

1.3 Израда стратегије и акционог плана за унапређење безбедности 
старих лица (категорија 65+) у саобраћају 1.200.000,00 

1.4 Израда стратегије и акционог плана за унапређење безбедности 
деце у саобраћају 1.200.000,00 

1.5 Анализа локација за постављање система за аутоматску 
детекцију прекршаја - план развоја система 500.000,00 

1.6 
Анализа безбедности пешака у саобраћају на територији Града 
Ниша са предлогом најважнијих праваца деловања и ургентних 
мера 

800.000,00 

1.7 Анализа безбедности деце у зонама основних школа са 
предлогом безбедних рута за кретање деце 2.500.000,00 

1.8 Саобраћајни пројекат техничког регулисања саобраћаја на 
државним путевима кроз насељена места 1.200.000,00 

 
Пренете обавезе по Уговорима из 2018. године 

 

1.9 
Дубинска анализа саобраћајних незгода са погинулим лицима 
на територији Града Ниша за 2018. годину 300.000,00 

1.10 
Утврђивање локација повећаног ризика у одређеним зонама 
основних школа на територији Града Ниша 413.500,00  

1.11 
Идентификација проблема безбедности бициклиста са 
предлогом мера за повећање безбедности саобраћаја на 
градским улицама на територији Града Ниша 

492.000,00 



2. 

 
Реализација саобраћајно - техничких мера за унапређење 
безбедности саобраћаја, техничко опремање јединица 
саобраћајне полиције и других органа надлежних за 
послове безбедности саобраћаја, набавка добара и радова 
намењених за унапређење инфраструктуре и превентивно - 
промотивне активности из области безбедности саобраћаја 
 

54.900.000,00 

2.1 Набавка опреме - видео надзора (камера) за праћење 
безбедности саобраћаја на градским саобраћајницама 7.500.000,00 

2.2 Набавка дечјих ауто-седишта  3.000.000,00 

2.3 Набавка савремених уређаја који се користе приликом 
полицијске контроле саобраћаја 2.000.000,00 

2.4 

Набавка саобраћајне опреме и сигнализације у функцији 
безбедности саобраћаја  
(возачке и пешачке лантерне са ЛЕД диодама, изменљива 
саобраћајна сигнализација, флексибилни стубићи, бројачи 
времена на семафорима, принудни успоривачи брзине, 
саобраћајна огледала и остала саобраћајна опрема) 

8.000.000,00 

2.5 
Набавка теретног моторног возила са радном платформом за 
рад на висини у функцији одржавање саобраћајне 
сигнализације 

12.000.000,00 

2.6 Набавка опреме за опремање центра за едукацију деце – 
наставна средства 700.000,00 

2.7 Пројекат центра за едукацију деце - радови на уређењу 
простора 500.000,00 

2.8 Набавка мобилног саобраћајног полигона за саобраћајно 
образовање и едукацију деце 1.000.000,00 

 
Пренете обавезе по Уговорима и започетим процедурама јавних набавки из 2018. 

године 
 

2.9 

Набавка опреме - видео надзора за аутоматско препознавање 
регистарских таблица моторних возила и детекцију 
саобраћајних прекршаја на раскрсници улица Кнегиње Љубице 
и Генерала Милојка Лешјанина и видео надзора (камера) за 
праћење безбедности саобраћаја на другим градским 
раскрсницама 

12.500.000,00 
 

2.10 Набавка дечјих ауто-седишта  2.000.000,00 

2.11 

Набавка саобраћајне опреме и сигнализације за повећање 
безбедности саобраћаја  
(командни уређаји за управљање радом светлосних сигнала, 
возачке и пешачке лантерне са ЛЕД диодама, изменљива 

700.000,00 



саобраћајна сигнализација, флексибилни стубићи, бројачи 
времена на семафорима, принудни успоривачи брзине, 
саобраћајна огледала и сл.) 

2.12 Реализација Идејног пројекта изградње пратећег објекта 
бициклистичког полигона у функцији ОШ „Његош“ у Нишу 5.000.000,00 

3. 

 
Унапређење саобраћајног образовања и васпитања и 
превентивно - промотивне активности из области 
безбедности саобраћаја 
 

10.000.000,00 

3.1 
Промовисање рада савета за безбедност саобраћаја путем 
медија (телевизија, радио, интернет, друштвене мреже)  
(Услуге информисања) 

300.000,00 

3.2 
Кампањa за подизање свести о ризицима које носи 
прекорачење брзине и утицаја алкохола за учешће у саобраћају 
(Услуге информисања) 

300.000,00 

3.3 

Набавка портала о обележјима безбедности саобраћаја – 
локална база података за територији Града Ниша са катастром 
саобраћајне сигнализације (I Фаза) 
(Остале опште услуге) 

2.500.000,00 

3.4 

Организовање тренинга безбедне вожње за возаче 
професионалце у Градској управи 
Сертификација и унапређење вештина возача професионалаца 
у Градској управи 
(Остале опште услуге) 

500.000,00 

3.5 
Организовање тренинга безбедне вожње за младе возаче са 
пробном возачком дозволом  
(Остале опште услуге) 

500.000,00 

3.6 
Успостављање система циљане контроле саобраћаја на основу 
анализа обележја безбедности саобраћаја (развој софтверске 
апликације - прва фаза) 

500.000,00 

3.7 
Унапређење рада и одржавање постојећих система за 
аутоматску детекцију саобраћајних прекршаја  
(Остале опште услуге) 

500.000,00 

3.8 Акција провере техничке исправности трактора 
(Остале опште услуге) 200.000,00 

3.9 

Саобраћајна едукација ученика нижих разреда основних школа 
у Нишу  
Унапређење едукације деце у основним школама 
(Остале опште услуге) 

500.000,00 

3.10 Унапређење едукације родитеља деце у основним школама 
(Остале опште услуге) 500.000,00 

3.11 
Организација активности усмерених ка повећању безбедности 
деце у саобраћају 
(Остале опште услуге) 

500.000,00 



3.12 
Организација активности усмерених ка повећању безбедности 
категорије старих учесника у саобраћају „65+“ 
(Остале опште услуге) 

500.000,00 

3.13 
Организација активности усмерених ка повећању безбедности 
бициклиста  
(Остале опште услуге) 

200.000,00 

3.14 Организација Пажљивкове смотре 
(Остале опште услуге) 300.000,00 

3.15 

Организација активности и набавка превентивно – 
промотивног материјала у циљу организације Европске недеље 
мобилности и Дана без аутомобила  
(Остале опште услуге) 

300.000,00 

3.16 

Организација активности и набавка превентивно – 
промотивног материјала у циљу организације Дана сећања на 
жртве саобраћајних незгода 
(Остале опште услуге) 

100.000,00 

3.17 
Организација и спровођење такмичења „Шта знаш о 
саобраћају“ 
(Остале опште услуге) 

300.000,00 

3.18 
Mерење одређених индикатора перформанси безбедности 
саобраћаја на територији Града Ниша за 2019. годину 
(Остале опште услуге) 

500.000,00 

3.19 
Организација трибина и обука за правилну употребу дечијих 
ауто-седишта 
(Остале опште услуге) 

200.000,00 

3.20 
Трошкови стручног усавршавања и унапређења знања из 
области безбедности саобраћаја 
(Услуге образовања и усавршавања) 

500.000,00 

 
Пренете обавезе по Уговорима и започетим процедурама јавних набавки из 2018. 

године 
 

3.21 Организација активности за симулатор чеоног судара 
(Остале опште услуге) 300.000,00 

4. Трошкови путовања 500.000,00 

4.1 Трошкови службених путовања у земљи и иностранству 500.000,00 

 
 

IV Савет за безбедност саобраћаја Града Ниша, достављаће Градском већу Града 
Ниша Годишњи извештај о реализацији Програма коришћења средстава за унапређење 
безбедности саобраћаја, најкасније до 31. јануара текуће за претходну годину.  

 



V Стручне и административно техничке послове у вези са реализацијом Програма, 
обавља Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, Секретаријат за 
финансије и Служба за јавне набавке. Набавка добара, услуга и радова вршиће се у складу 
са одредбама Закона о јавним набавкама. 
 
 

VI  Програм објавити у „Службеном листу Града Ниша“.   
 
 
 
Број: 83-9/2019-03 
 
У Нишу, 29.01.2019. године   
        

 
 
     Председник 

 
 

Дарко Булатовић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



O6pa3Jror(erbe

Peruerreu fpa4cror neha fpaaa Hr.rua (,,Cnyx6env rfi4cr fpa4a Hr4ura",6p. 4412017,
812018 u 8912018), ocHoBaH je Caeer sa 6es6eAHocr cao6pahaja fpa4a Huura, Kao reJro 3a

KoopAprHarlnjy uocnona 6es6eAHocru cao6pahaja y crraucny qnaHa 8 3axona o 6es6eAHocru
cao1pahaja Ha rryreBr.rMa (,,Cryx6eHr4 rrracHr.rK PC", 6p. 4112009, 5312010, l0ll20ll,32l20l3 -
oAnyra yC, 5512014, 9612015 - Ap. 3aKoH, 912016 - o.4nyKa yC, 2412018, 4112018, 4ll20l8 -
Ap.3aKoH u8712018).

Haee4euo reJro 3a KoopAr.rHarlujy rocroua 6es6eAHocru cao6pahaja, usve\y ocraJror,
LrMa 3a.(araK Aa rpeA:raxe fpa4crou nehy fpa4a Haua AoHorxeme llporpanaa ropuurhema
cpeAcraBa sa ynaupeferre 6eg6eAHocru cao6pahaja Ha reprlropnju fparc Hnura sa reryhy
roAraHy, Ha ocHoBy aHann3upanux rrrrarba hs o6racru 6es6eAHocru caoipahaja u cao6pahajue
upenenqnje.

9ranonurraa 17, 18 u 19 HaBeAeHor 3arona 4e$uuucaur4 cy rr3Bopn (fnuauclapaua
6es6e4nocru cao6pahaja. ilporleAypa u HaAnexHocr AoHorrrema flporparrra ropuurherra
npHKy[JEeHux Quuaucujcrux cpeAcraBa, Kao r{ HarrrrH pac[o.4ene H HaMeHa yrcrytx.

Ilporparr,rou ropumhersa cpeAcraBa 3a yHanpeferre 6es6e4nocru cao6pahaja Ha

repuropuju fpa4a Huura za 2019. roAr4Hy nnaHrdpaHe cy pexr,rMcKo-perynarr4BHe Mepe nonaohy
rojlrx he lohu Ao yHarpelema 6es6eAHocrrr cBHx 1^recHuKa y cao6pahajnorra npoqecy.
flpe4eulena cy cpeAcrBa 3a: u3pa1y HayqHo-r4crpaxr4BarrKr4x paAoBa ra npojerrno-TexHrrqrce
AoKyMeHTarIuje y o6taclt 6eg6eAnoc'rra cao6pahajuzx roKoBa Ha repnTopuju fpaya Hurua,
peatmzagujy cao6pahajHo - TexHurrKr4x Mepa HaMerbeHux uonehamy 6es6eAHocru yqecHuKa y
cao6pahajy, [peBeHTI4BHo - rrpoMor[rBHe aKTr4BHocrr4 r4s o6racru 6es6eAHocru cao6pahaja, Kao

v 3a y*anpelerre cao6pahajnor o6pa:onarua il Baclr4TarLa. floce6sa naxma 6zhe roceeheHa
yrpoxeHocrr,I ne[raKa - Hapoqr.rro rrpeArrrKoncKe rr rrrKoJrcKe Aerle, rcao Hajnanaf]rx yqecHr.rKa y
cao6pahajnoM crrcreMy, y {u:ry ocrBapuBarba rbr4xoBe 3arrrrr.rre }r cMarLemy 6poja nonpefeue u
rroruHyne .{eue, Kao v crapvtx ruqa (rareropuja 65+).

Tarole, opraHu3oBarLeM TpeHLrHra 6es6eAHe Boxxre 3a MnaAe Bo3aqe ca npo6uovr
Bo3ar{KoM Ao3BonoM r,r 3a Bo3aqe upo{eczoHanqe y fpagcroj ynpaBu ouoryhrahe ce oBr4M

fpyrraMa cTuuarbe HeorrxoAHHx r,rcKycTaB a il 3Har$a.

flporpaua ropuurherra cpeAcraBa 3a yuaupelerre 6es6e4nocru cao6pahaja Ha

:repuropujn lpaga Huura sa myhy roAr4Hy ypalen je y crra1y ca ArquoHr4M rrJraHorra roju je
cacraBHvr 4eo Crpareruje 6e:6egHocrrr caolpahaja Ha repr4Topt4Jr tpapLa Hurua, 3a rrepr4oA oA
2017. to202l. ro.u4He ("Cryx6euv rr4cr fpaga Hr.{ma", 6poj 90/2018).

CABET 3,A. EE3EETHOCT CAOEPAhAJA HA TEPI4TOPI,IJI,I |PAAA HAIIIA

V Huury, rcrra ttl .ol.2olg.roAr4He

Eynaronnh
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