
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, 87/2018 и 23/2019) 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 23.10.2019. године, 
доноси 
 
 

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 

БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 2019. 
ГОДИНУ 

 
 

I У Програму коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на 
територији града Ниша за 2019. годину („Службени лист Града Ниша“, број 5/2019) 
тачка II мења се и гласи: 

„Средства за реализацију Програма предвиђена су Одлуком о буџету Града 
Ниша за 2019. годину („Сл. лист Града Ниша“ број 118/18 и 63/19) 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 14.600.000 динара на 
позицији 127, економска класификација 512 – Машине и опрема – износу од 
49.900.000,00 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. 

 
 
II У Програму коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја 

на територији града Ниша за 2019. годину („Службени лист Града Ниша“, број 
5/2019) у тачки III, у табеларном приказу, додаје се позиција 1.12 која гласи: 

 

Позиција Назив позиције Износ 
[дин.] 

 
1.12 

Реализација Идејног пројекта изградње пратећег објекта 
бициклистичког полигона у функцији ОШ „Његош“ у 
Нишу 

5.000.000,00 

 
а брише се, у тачки III, у табеларном приказу, позиција 2.12. 



 
У тачки III, у табеларном приказу, позиција 2.1. мења се и гласи: 
 

Позиција Назив позиције Износ 
[дин.] 

 
2.1 

Набавка 3 (три) путничка возила за потребе полицијске 
контроле саобраћаја 6.000.000,00 

 
У тачки III, у табеларном приказу, позиција 2.3. мења се и гласи: 
 

Позиција Назив позиције Износ 
[дин.] 

 
2.3 

Набавка савремених уређаја који се користе приликом 
полицијске контроле саобраћаја 3.500.000,00 

 
 
III У осталом делу Програм коришћења средстава за унапређење 

безбедности саобраћаја на територији града Ниша за 2019. годину („Службени лист 
Града Ниша“, број 5/2019) остаје непромењен. 
 
 

IV Програм објавити у „Службеном листу града Ниша“. 
 
 
 
Број: 1014-35/2019-03 
 
У Нишу, дана 23.10.2019. године   
     
  
 
    

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Проф. др Милош Банђур 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
Решењем Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 

44/2017, 8/2018 и 89/2018), основан је Савет за безбедност саобраћаја Града Ниша, 
као тело за координацију послова безбедности саобраћаја у смислу члана 8 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, 87/2018 и 23/2019).   

 
Наведено тело за координацију послова безбедности саобраћаја, између 

осталог, има задатак да предлаже Градском већу Града Ниша доношење Програма 
коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији Града 
Ниша за текућу годину, на основу анализираних питања из области безбедности 
саобраћаја и саобраћајне превенције. Програмом коришћења средстава за 
унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Ниша за 2019. годину 
(„Службени лист Града Ниша“, број 5/2019) (у даљем тексту: Програм), утврђен је 
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, као и за пренете обавезе по 
Уговорима из 2018. године. 

 
Изменама и допунама Програма коришћења средстава за унапређење 

безбедности саобраћаја на територији Града Ниша за 2019. годину, у тачки I, врши 
се измена и усклађивање са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града 
Ниша за 2019. годину („Службени лист Града Ниша“, 63/2019 од 16.08.2019. 
године) којом је извршена прерасподела средстава у разделу 4 - Градска управа, 
Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, функција 451 
– Друмски саобраћај на позицијама 127 и 128. С тим у вези, у табеларном приказу, 
са позиције 2.12, која се брише, на позицију 1.12 додаје се Реализација Идејног 
пројекта изградње пратећег објекта бициклистичког полигона у функцији ОШ 
„Његош“ у Нишу, као пренета обавеза по потписаном уговору из 2018. године, у 
износу од 5.000.000,00 динара. 

 
Такође, изменама и допунама Програма коришћења средстава за унапређење 

безбедности саобраћаја на територији Града Ниша за 2019. годину на позицији 2.1 
уместо Набавке опреме - видео надзора (камера) за праћење безбедности саобраћаја 
на градским саобраћајницама у износу од 7.500.000,00 динара, предвиђа се Набавка 
3 (три) путничка возила за потребе полицијске контроле саобраћаја у износу од 
6.000.000,00 динара, а по захтеву чланова Савета из редова Министарства 
унутрашњих послова, ПУ у Нишу. Остатак средстава са позиције 2.1, од 
1.500.000,00 динара, додаје се на позицију 2.3 Набавка савремених уређаја који се 
користе приликом полицијске контроле саобраћаја, тако да се ова позиција 



повећава на 3.500.000,00 динара, с обзиром да се планира, између осталог, и 
набавка уређаја за откривање присуства психоактивних супстанци код возача. 

Сходно наведеном, предложен је Програм о изменама и допунама Програма 
коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији Града 
Ниша за 2019. годину, као у диспозитиву.   

 
 
 

САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ГРАДА НИША 
 
 
 
 
У Нишу, дана ___________.2019. године 
 
 
 
 

        Председник 
 
 

Дарко Булатовић 
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