
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 23.08.2017. године, доноси 

 
 

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА  
ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 2017. ГОДИНУ 
 
 

I У Програму коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на 
територији града Ниша за 2017. годину („Службени лист Града Ниша“, број 7/2017 и 
34/2017) у тачки III, у табеларном приказу, позиције 3.1, 3.2 и 3.3 мењају се и гласе: 

 

Позиција Назив позиције Износ 
[дин.] 

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

289.000,00 
 

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

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

200.000,00 

 
 

II У осталом делу Програм коришћења средстава за унапређење безбедности 
саобраћаја на територији града Ниша за 2017. годину („Службени лист Града Ниша“, број 
7/2017 и 34/2017) остаје непромењен. 
 

III Програм објавити у „Службеном листу града Ниша“. 
 
 
Број: 1043-9/2017-03 
 
У Нишу, дана 23.08.2017. године   
      
 
    

       Председник 
 
 

Дарко Булатовић 
 
 



О б р а з л о ж е њ е 
 
Решењем Градског већа Града Ниша, број 600-10/2017-03 од 09.05.2017. године 

(„Службени лист Града Ниша“, бр. 44/2017), 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. Програмом коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на 
територији Града Ниша за 2017. годину („Службени лист Града Ниша“, број 7/2017 и 
34/2017) (у даљем тексту: Програм), утврђен је 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, као и за 
пренете обавезе по Уговорима из 2016. године. 

Наведеним Програмом, у тачки III, у табеларном приказу, на позицији 3.1 
планирана је набавка услуге информисања, односно медијски пласман спотова и друге 
пратеће акције у циљу подршке националних кампања за безбедност саобраћаја. На 
позицији 3.2 планирано је организовање тренинга вршњачке едукације за ученике 
основних и средњих школа и пензионере, као и организовање тренинга безбедне вожње, 
док је позиција 3.3 намењена за услуге образовања и усавршавања из области безбедности 
саобраћаја. Савет за безбедност саобраћаја Града Ниша, након анализе стања безбедности 
саобраћаја на територији Града Ниша, сматра да се посебна пажња мора посветити 
организацији тренинга безбедне вожње, поготово за младе возаче као ризичне групе. 

У том смислу, у оквиру Програма у тачки III, у табеларном приказу, позиције 3.1, 
3.2 и 3.3 се мењају само у планираном износу. У укупном износу планирана средства из 
Програма за унапређење саобраћајног образовања и васпитања остају непромењена. 

Сходно наведеном, предложен је Програм о изменама Програма коришћења 
средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Ниша за 2017. 
годину, као у диспозитиву.   
 
 

САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ГРАДА НИША 
 
 
У Нишу, дана 23.08.2017. године 
 
 
 

        Председник 
 
 

Дарко Булатовић 
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