
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 и 9/2016 – одлука УС) 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 27.01.2017. године, доноси 
 
 
 

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

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 2017. ГОДИНУ 
 
 
 

I Програмом коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на 
територији Града Ниша за 2017. 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 2017. године планирају у циљу унапређења безбедности 
саобраћаја на путевима и за пренете обавезе по Уговорима из 2016. године. 

Средства од наплаћених новчаних казни за саобраћајне прекршаје која припадају 
буџету Града Ниша користиће се и у циљу унапређења саобраћајне инфраструктуре на 
територији Града Ниша као део средстава за реализацију Програма одржавања комуналне 
инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 
2017. годину. 
 

II Средства за реализацију Програма, предвиђена су Одлуком о буџету Града Ниша 
за 2017. годину у разделу 3- Градска управа, Програм 7 – Организација саобраћаја и 
саобраћајна инфраструктура, функција 451 – Друмски саобраћај, економска класификација 
422 – Трошкови путовања – у износу од 200.000,00 динара, на позицији 112, економска 
класификација 423 – Услуге по уговору – износу од 1.500.000,00 динара на позицији 113,  
економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти – износу од 3.800.000,00 
динара на позицији114 и економска класификација 512 – Машине и опрема – износу од 
29.500.000,00 динара на позицији 115.  
         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 чланом 18 став 2 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 саобраћајних токова 
на територији Града Ниша 

3.800.000,00 

1.1 Стратегија безбедности саобраћаја на територији града Ниша 2.800.000,00 

1.2 Макроистраживање безбедности деце у саобраћају на 
територији Града Ниша 500.000,00 

1.3 Елаборати безбедности саобраћаја за одређене основне школе 
на територији Града Ниша 220.000,00 

1.4 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 

280.000,00 
 

2. Реализација саобраћајно - техничких мера намењених 
повећању безбедности учесника у саобраћају и превентивно 
- промотивних активности из области безбедности 
саобраћаја 

 
29.500.000,00 

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

500.000,00 

2.2 Техничко опремање јединица саобраћајне полиције и других 
органа који се баве безбедношћу саобраћаја на територији 
града Ниша потребном опремом 

9.500.000,00 

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

530.000,00 

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) 

2.000.000,00 

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.) 

500.000,00 



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.) 

9.000.000,00 

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 

2.000.000,00 

2.8 
 

Реализација Идејног пројекта изградње бициклистичког 
полигона у зони ОШ „Његош“ у Нишу 5.000.000,00 

2.9 

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  

470.000,00 

3. Унапређење саобраћајног образовања и васпитања 1.500.000,00 

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

389.000,00 
 

3.2 Остале опште услуге  
(Организовање тренинга вршњачке едукације за ученике 
основних и средњих школа и пензионере, Организовање 
тренинга безбедне вожње и сл.) 

400.000,00 

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

300.000,00 

3.4 
 

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.) 

411.000,00 

4. Трошкови путовања 200.000,00 

4.1 Трошкови службених путовања у земљи 200.000,00 

 
 



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: 105-10/2017-03 
 
У Нишу, дана 27.01.2017. године   
 
 
         

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Проф. др Милош Банђур 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 

Решењем Градског већа Града Ниша, број 1052-2/2016-03 од 19.08.2016. године 
(„Службени лист Града Ниша“, бр. 95/2016), 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 и 9/2016 – одлука 
УС).  

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.  

Члановима 17, 18 и 19 наведеног Закона дефинисани су извори финансирања 
безбедности саобраћаја, процедура и надлежност доношења Програма коришћења 
прикупљених финансијских средстава, као и начин расподеле и намена истих. 

Програмом коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на 
територији Града Ниша за 2017. годину планиране су режимско-регулативне мере помоћу 
којих ће доћи до унапређења безбедности свих учесника у саобраћајном процесу. 
Предвиђена су средства за: израду научно-истраживачких радова и пројектно-техничке 
документације у области безбедности саобраћајних токова на територији Града Ниша, 
реализацију саобраћајно - техничких мера намењених повећању безбедности учесника у 
саобраћају, превентивно - промотивне активности из области безбедности саобраћаја, као 
и за унапређење саобраћајног образовања и васпитања. Посебна пажња биће посвећена 
угрожености пешака - нарочито предшколске и школске деце, као најмлађих учесника у 
саобраћајном систему, у циљу остваривања њихове заштите и смањењу броја повређене и 
погинуле деце.  

У циљу редовног и потпуног информисања јавности о питањима из области 
унапређења безбедности саобраћаја, Савет за безбедност саобраћаја Града Ниша ће 
подржати националне кампање за безбедност саобраћаја, док ће се организовањем 
тренинга вршњачке едукације за ученике основних и средњих школа и пензионере, 
омогућити овим групама унапређење саобраћајног образовања и васпитања. 

 

САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША 
 
У Нишу, дана 13.01.2017. године 
 
 

                            Председник 
 
 

     Дарко Булатовић 
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