
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, 
23/2019 и 128/2020 – др. закон) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016, 144/2016 и 
117/2020),  

Градско веће Града Ниша, на седници oд 27.05.2021. године, доноси 
 

 
П Р О Г Р А М 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА  
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
 

Члан 1. 
 

Програмом коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на 
територији Града Ниша за 2021. годину (у даљем тексту: Програм) утврђује се начин 
коришћења средстава oд наплаћених новчаних казни за прекршаје и привредне преступе 
предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на територији Града Ниша, за мере и 
активности које се током 2021. године планирају у циљу унапређења безбедности 
саобраћаја на путевима. 
 

Члан 2. 
 

Средства за реализацију Програма, предвиђена су Одлуком о буџету Града Ниша за 
2021. годину у разделу 7 - Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске 
послове, Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, функција 
451 – Друмски саобраћај, економска класификација 4230 – Услуге по уговору – у износу 
од 31.500.000,00 динара на позицији 92, економска класификација 5110 – Зграде и 
грађевински објекти – у износу од 14.000.000 динара на позицији 94, економска 
класификација 5120 – Машине и опрема – у износу од 33.500.000,00 динара на позицији 
95, економска класификација 5150 – Нематеријална имовина – у износу од 500.000,00 
динара на позицији 95a и економска класификација 4220 – Трошкови путовања – у износу 
од 500.000,00 динара, на позицији 91.  
         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.  
 

Члан 3. 
 

У складу са члановима 18. и 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, 
средства за реализацију овог Програма користиће се за мере и активности описане у 
табели: 



Област рада Мера Активност Рокови Финансијска 
средства 

Извори 
финансирања (*) 

Одговорни субјекти  Проценат по 
областима 

Унапређење саобраћајне 
инфраструктуре 

Набавка заштитних 
пешачких ограда 

 

Набавка заштитних 
пешачких ограда у 
циљу уградње на 

булеварима на којима је 
уочено непрописно 
прелажење пешака  

Јун - Август 11.000.000,00 

Наплаћене новчане 
казне за прекршаје и 
привредне преступе 

предвиђене 
прописима о 
безбедности 
саобраћаја 

Савет за безбедност 
саобраћаја Града 

Ниша 
Градска управа за 

комуналне делатности 
и инспекцијске 

послове 
ЈП Дирекција за 

изградњу града Ниша 

 

50% 
 

40.000.000 

 
Набавка изменљиве 

саобраћајне 
сигнализације у 

функцији 
безбедности 
саобраћаја  

 

Набавка знакова са 
изменљивим садржајем 
порука у зонама школа 

у циљу уградње  у 
складу са пројектима 

Јун - Август 6.000.000,00 

Наплаћене новчане 
казне за прекршаје и 
привредне преступе 

предвиђене 
прописима о 
безбедности 
саобраћаја 

Савет за безбедност 
саобраћаја Града 

Ниша 
Градска управа за 

комуналне делатности 
и инспекцијске 

послове 
ЈП Дирекција за 

изградњу града Ниша 

 

Извођење радова 
намењених 
унапређењу 
саобраћајне 

инфраструктуре 
 

Радови на уређењу и 
изградњи тротоара, 

пешачких и 
бициклистичких стаза у 
зонама школа  у складу 

са пројектима 

Јун  - 
Децембар 7.010.000,00 

Наплаћене новчане 
казне за прекршаје и 
привредне преступе 

предвиђене 
прописима о 
безбедности 
саобраћаја 

Савет за безбедност 
саобраћаја Града 

Ниша 
Градска управа за 

комуналне делатности 
и инспекцијске 

послове 
ЈП Дирекција за 

изградњу града Ниша 

 

Уређење зона школа 

Уређење зона школа у 
складу са пројектима 
техничког регулисања 

саобраћаја 

Јун  - 
Децембар 6.000.000,00 

Наплаћене новчане 
казне за прекршаје и 
привредне преступе 

предвиђене 
прописима о 
безбедности 
саобраћаја 

Савет за безбедност 
саобраћаја Града 

Ниша 
Градска управа за 

комуналне делатности 
и инспекцијске 

послове 
ЈП Дирекција за 

изградњу града Ниша 

 

 
Набавка опреме - 
видео надзора за 

аутоматско 
препознавање 

Набавка и уградња  
система видео надзора 

за аутоматско 
препознавање 

регистарских таблица  и 

Јун - 
Новембар 9.000.000,00 

Наплаћене новчане 
казне за прекршаје и 
привредне преступе 

предвиђене 
прописима о 

Савет за безбедност 
саобраћаја Града 

Ниша 
Градска управа за 

комуналне делатности 

 



регистарских таблица 
моторних возила и 

детекцију 
саобраћајних 

прекршаја 

детекцију саобраћајних 
прекршаја – 

прекорачење дозвољене 
брзине кретања на 

булеварима 

безбедности 
саобраћаја 

и инспекцијске 
послове 

Министарство 
унутрашњих послова, 

ПУ у Нишу 

Teхничка 
документација за 
потребе извођења  
радова намењених 

унапређењу 
саобраћајне 

инфраструктуре 
 

Израда техничке 
документације за 

уређење и изградњу 
тротоара, пешачких и 

бициклистичких стаза у 
зонама школа  

Јун - 
Децембар 990.000,00 

Наплаћене новчане 
казне за прекршаје и 
привредне преступе 

предвиђене 
прописима о 
безбедности 
саобраћаја 

Савет за безбедност 
саобраћаја Града 

Ниша 
Градска управа за 

комуналне делатности 
и инспекцијске 

послове 
ЈП Дирекција за 

изградњу града Ниша 

 

Рад савета 

 
Трошкови стручног 

усавршавања и 
унапређења знања из 
области безбедности 

саобраћаја 
 

Едукација чланова 
савета из области 

безбедности саобраћаја  

Јун  - 
Децембар 500.000,00 

Наплаћене новчане 
казне за прекршаје и 
привредне преступе 

предвиђене 
прописима о 
безбедности 
саобраћаја 

Савет за безбедност 
саобраћаја Града 

Ниша 
 

 

3,20% 
 

2.500.000 

 
Промовисање рада 

Савета за безбедност 
саобраћаја 

 

Праћење активности 
рада Савета 

Јун  - 
Децембар 500.000,00 

Наплаћене новчане 
казне за прекршаје и 
привредне преступе 

предвиђене 
прописима о 
безбедности 
саобраћаја 

Савет за безбедност 
саобраћаја Града 

Ниша 
 

 

Накнада за рад 
чланова Савета 

 

Накнада секретару и 
члановима Савета који 

присуствују раду 
Савета, за рад у Савету 

Фебруар - 
Децембар 500.000,00 

Наплаћене новчане 
казне за прекршаје и 
привредне преступе 

предвиђене 
прописима о 
безбедности 
саобраћаја 

Савет за безбедност 
саобраћаја Града 

Ниша 
 

 

Набавка лиценци за  
Microsoft Windows 10 

Pro за постојећу 
рачунарску опрему 
која се користи за 

припрему 
документације и рад 
Савета за безбедност 

саобраћаја 

 
Набавка лиценци за 

постојећу рачунарску 
опрему која се користи 

за припрему 
документације и рад 
Савета за безбедност 

саобраћаја 
 

Јун  - Jул 500.000,00 

Наплаћене новчане 
казне за прекршаје и 
привредне преступе 

предвиђене 
прописима о 
безбедности 
саобраћаја 

Савет за безбедност 
саобраћаја Града 

Ниша 
Градска управа за 

комуналне делатности 
и инспекцијске 

послове 
 

 



Трошкови путовања 

Трошкови превоза и 
смештаја приликом 
едукације чланова 
савета из области 

безбедности саобраћаја 

Јун  - 
Децембар 500.000,00 

 
Наплаћене новчане 

казне за прекршаје и 
привредне преступе 

предвиђене 
прописима о 
безбедности 
саобраћаја 

 

Савет за безбедност 
саобраћаја Града 

Ниша 
 

 

 
Унапређење саобраћајног 
образовања и васпитања 

Тренинг безбедне 
вожње за младе 

возаче са пробном 
возачком дозволом 

 

Тренинг и едукација 
младих возача са 

пробном возачком 
дозволом о правилима 
безбедног понашања у 

саобраћају 

Септембар - 
Новембар 500.000,00 

Наплаћене новчане 
казне за прекршаје и 
привредне преступе 

предвиђене 
прописима о 
безбедности 
саобраћаја 

 
 

Савет за безбедност 
саобраћаја Града 

Ниша 
Градска управа за 

комуналне делатности 
и инспекцијске 

послове 
Министарство 

унутрашњих послова, 
ПУ у Нишу 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,20% 
 

5.000.000 
 
 

 

 

 

 

 

Тренинг безбедне 
вожње за мопедисте и 

мотоциклисте 
 

Тренинг и едукација 
мопедиста и 

мотоциклиста  о 
правилима безбедног 

понашања у саобраћају 

Јун - Август 500.000,00 

 
 

Наплаћене новчане 
казне за прекршаје и 
привредне преступе 

предвиђене 
прописима о 
безбедности 
саобраћаја 

 
 

Савет за безбедност 
саобраћаја Града 

Ниша 
Градска управа за 

комуналне делатности 
и инспекцијске 

послове 

 

Израда саобраћајног 
полигона и едукација 
деце предшколског 
узраста на полигону 

 

Едукација и обука деце 
на саобраћајним 

полигонима 

Јун - 
Децембар 4.000.000,00 

Наплаћене новчане 
казне за прекршаје и 
привредне преступе 

предвиђене 
прописима о 
безбедности 
саобраћаја 

Савет за безбедност 
саобраћаја Града 

Ниша 
Градска управа за 

комуналне делатности 
и инспекцијске 

послове 

 



 
 
 
 
 
 
Превентивно-промотивне 
активности из области 
безбедности саобраћаја 

Организација Дана 
без аутомобила  

Активности у циљу 
организације Европске 
недеље мобилности и 
Дана без аутомобила у 
периоду од 16. до 22. 

септембра 

Август - 
Септембар 500.000,00 

Наплаћене новчане 
казне за прекршаје и 
привредне преступе 

предвиђене 
прописима о 
безбедности 
саобраћаја 

Савет за безбедност 
саобраћаја Града 

Ниша 
Градска управа за 

комуналне делатности 
и инспекцијске 

послове 

 

 
 
 

 
 

27,20% 
 

21.770.000 

Организација 
кампање за 
унапређење 
безбедности 

одређених учесника у 
саобраћају 

Кампања за подизање 
свести о ризицима које 

носи прекорачење 
брзине и алкохола и 

актиности усмерене ка 
повећању безбедности 

категорије „65+“ година 
(старих лица) у 

саобраћају, пешаке и 
младе учеснике у 

саобраћају 

Јун - 
Септембар 

6.020.000,00 

Наплаћене новчане 
казне за прекршаје и 
привредне преступе 

предвиђене 
прописима о 
безбедности 
саобраћаја 

Савет за безбедност 
саобраћаја Града 

Ниша 
 

Израда виртуелног 
саобраћајног 

полигона за децу 
нижих разреда 

основних школа 

Набавка и израда 
виртуелног 

саобраћјаног полигона 

Август - 
Септембар 5.500.000,00 

Наплаћене новчане 
казне за прекршаје и 
привредне преступе 

предвиђене 
прописима о 
безбедности 
саобраћаја 

Савет за безбедност 
саобраћаја Града 

Ниша 
Градска управа за 

комуналне делатности 
и инспекцијске 

послове 

 

Кампања за возаче 
бицикала и подела 

промотивних 
материјала 

 

Набавка и подела 
бицикала у циљу 

коришћења на 
бициклистичком 

полигону на локацији 
ОШ „Његош“. 

Реализација кампање 
намењена возачима 
бицикала осталих 

старосних категорија и 
подела промотивних 

материјала за бицикле 

Јун - 
Септембар 4.750.000,00 

Наплаћене новчане 
казне за прекршаје и 
привредне преступе 

предвиђене 
прописима о 
безбедности 
саобраћаја 

Савет за безбедност 
саобраћаја Града 

Ниша 
Градска управа за 

комуналне делатности 
и инспекцијске 

послове 

 

Набавка и подела 
превентивно-
промотивног 

материјала у циљу 
унапређења 

безбедности деце у 
саобраћају у 

предшколским 

Набавка образовно – 
васпитног и 
промотивног 

материјала за потребе 
едукације учесника у 

саобраћају за 
предшколце и ђаке 

Септембар - 
Децембар 5.000.000,00 

Наплаћене новчане 
казне за прекршаје и 
привредне преступе 

предвиђене 
прописима о 
безбедности 
саобраћаја 

Савет за безбедност 
саобраћаја Града 

Ниша 
Градска управа за 

комуналне делатности 
и инспекцијске 

послове 

 



установама и 
основним школама 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Научно-истраживачки рад у 
области безбедности 
саобраћаја 

Надградња и 
одржавање Портала о 

обележјима 
безбедности 

саобраћаја – локална 
база података за 

територији Града 
Ниша са катастром 

саобраћајне 
сигнализације 

Услуга надградње и 
одржавања Портала 

безбедности саобраћаја 

Јун - 
Септембар 500.000,00 

Наплаћене новчане 
казне за прекршаје и 
привредне преступе 

предвиђене 
прописима о 
безбедности 
саобраћаја 

Савет за безбедност 
саобраћаја Града 

Ниша 
Градска управа за 

комуналне делатности 
и инспекцијске 

послове 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,80% 
 

2.240.000 

Mерење одређених 
индикатора 

перформанси 
безбедности 
саобраћаја на 

улицама булеварског 
типа на територији 

Града Ниша за 2021. 
годину 

Мерење индикатора у 
вези са употребом 

сигурносног појаса на 
свим местима у возилу, 
са употребом дечијих 
заштитних система, са 
употребом заштитних 

кацига, употребом 
мобилних телефона у 

вожњи од стране 
возача, понашањем 

пешака у саобраћају, 
брзином возила, са 

посебним освртом на 
идикаторе безбедности 

бициклиста у 
саобраћају 

Септембар - 
Децембар 250.000,00 

Наплаћене новчане 
казне за прекршаје и 
привредне преступе 

предвиђене 
прописима о 
безбедности 
саобраћаја 

Савет за безбедност 
саобраћаја Града 

Ниша 
Градска управа за 

комуналне делатности 
и инспекцијске 

послове 
 

 

Ревизија Стратегије 
безбедности 
саобраћаја на 

територији Града 
Ниша са предлогом 
акционог плана за 

спровођење 
стратегије 

Стратегијa и Акциони 
план која су израђени у 

току 2017. и 2018. 
године потребно је 

унапредити и извршити 
ревизију постављених 

циљева и 
приоритетног деловања. 
Ревизија подразумева и 

анализу ефикасности 
спровођења циљева 

дефинисаних 
Стратегијом 

Септембар - 
Децембар 500.000,00 

Наплаћене новчане 
казне за прекршаје и 
привредне преступе 

предвиђене 
прописима о 
безбедности 
саобраћаја 

Савет за безбедност 
саобраћаја Града 

Ниша 
Градска управа за 

комуналне делатности 
и инспекцијске 

послове 
 

 



Идентификација и 
унапређење стања 

безбедности 
саобраћаја у зонама 

пружних прелаза 

Предлог техничко-
технолошких мера у 

циљу подизања нивоа 
безбедности на 

пружним прелазима 

Септембар - 
Децембар 990.000,00 

Наплаћене новчане 
казне за прекршаје и 
привредне преступе 

предвиђене 
прописима о 
безбедности 
саобраћаја 

Савет за безбедност 
саобраћаја Града 

Ниша 
Градска управа за 

комуналне делатности 
и инспекцијске 

послове 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Опремање јединица 
саобраћајне полиције и других 
органа надлежних за послове 
безбедности саобраћаја 

Унапређење рада и 
одржавање 

постојећих система за 
аутоматску детекцију 

саобраћајних 
прекршаја  

 

Услуга унапређења 
рада и одржавања 

постојећих система за 
аутоматску детекцију 

саобраћајних прекршаја 

Јун - 
Новембар 990.000,00 

Наплаћене новчане 
казне за прекршаје и 
привредне преступе 

предвиђене 
прописима о 
безбедности 
саобраћаја 

Савет за безбедност 
саобраћаја Града 

Ниша 
Градска управа за 

комуналне делатности 
и инспекцијске 

послове 
Министарство 

унутрашњих послова, 
ПУ у Нишу 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,60% 
 

8.490.000 

Набавка Дрога теста 
и пратећих ампула 

(уложака) за 
узорковање 

 

Набавка апарата Дрога 
тест и уложака 

потребних за тестирање 
и спровођење 
активности на 

откривању 
психоактивних 

супстанци код возача 

Јун - 
Новембар 2.000.000,00 

Наплаћене новчане 
казне за прекршаје и 
привредне преступе 

предвиђене 
прописима о 
безбедности 
саобраћаја 

Савет за безбедност 
саобраћаја Града 

Ниша 
Градска управа за 

комуналне делатности 
и инспекцијске 

послове 
Министарство 

унутрашњих послова, 
ПУ у Нишу 

 

Набавка опреме за 
рад саобраћајне 

полиције 
 

Набавка опреме за 
службенике саобраћајне 

полиције – oпрема за 
вршење саобраћајних 
увиђаја и опрема за 

регулисање саобраћаја  
(батеријске лампе, 

флуоресцентни 
прслуци, стоп таблице и 

фолиметри) 

Јул - 
Септембар 1.000.000,00 

Наплаћене новчане 
казне за прекршаје и 
привредне преступе 

предвиђене 
прописима о 
безбедности 
саобраћаја 

Савет за безбедност 
саобраћаја Града 

Ниша 
Градска управа за 

комуналне делатности 
и инспекцијске 

послове 
Министарство 

унутрашњих послова, 
ПУ у Нишу 

 

Набавка радарског 
уређаја за потребе 

саобраћајне полиције 
у циљу опремања 

путничког возила - 
„пресретача“ 

 

Набавка радарског 
уређаја у циљу 

опремања путничког 
возила - „пресретача“  

за мерење брзине 
возила у покрету, 

методом покретног 

Јул - 
Септембар 3.500.000,00 

Наплаћене новчане 
казне за прекршаје и 
привредне преступе 

предвиђене 
прописима о 
безбедности 
саобраћаја 

Савет за безбедност 
саобраћаја Града 

Ниша 
Градска управа за 

комуналне делатности 
и инспекцијске 

послове 

 



 

мерења. Техничка 
спецификација биће 

дефинисана у складу са 
захтевом ПУ у Нишу и 

Правилником о 
мерилима брзине 

возила у саобраћају 
 

Министарство 
унутрашњих послова, 

ПУ у Нишу 

Набавка опреме за 
потребе хитних 

служби ради 
деловања на лицу 

места 
саобраћајне незгоде 

 

Набавка опреме за  
деловања на лицу места 

саобраћајне незгоде - 
опреме за асистенције 

при уклањању 
последица саобраћајних 
незгода (траума носила, 
реанимациона опрема, 

крагне за 
имобилизацију и 

слично у складу са 
потребама хитних 

служби) 

Новембар - 
Децембар 1.000.000,00 

Наплаћене новчане 
казне за прекршаје и 
привредне преступе 

предвиђене 
прописима о 
безбедности 
саобраћаја 

Савет за безбедност 
саобраћаја Града 

Ниша 
Градска управа за 

комуналне делатности 
и инспекцијске 

послове 
Хитна помоћ 

 

 
 
 

                              
УКУПНО (%): 100% 

 
            80.000.000,00 

 



Члан 4. 
 

Савет за безбедност саобраћаја Града Ниша доставља Градском већу Града Ниша 
Годишњи извештај о реализацији Програма најкасније до 31. јануара текуће за претходну 
годину.  

 
Члан 5. 

 
Стручне и административно техничке послове у вези са реализацијом Програма 

обавља Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове и Градска управа 
за финансије. Набавка добара, услуга и радова вршиће се у складу са одредбама Закона о 
јавним набавкама. 
 

Члан 6. 
 

Програм објавити у „Службеном листу Града Ниша“.   
 
 
 
Број: 612-1/2021-03 
 
У Нишу, 27.05.2021. године   
        

 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 
       ПРЕДСЕДНИЦА  

 
 

             Драгана Сотировски 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



О б р а з л о ж е њ е 
 

Решењем Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 3/2021), 
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, 
23/2019 и 128/2020 – др. закон).  

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 2021. годину планиране су режимско-регулативне мере помоћу 
којих ће доћи до унапређења безбедности свих учесника у саобраћајном процесу. 
Предвиђена су средства за: унапређење саобраћајне инфраструктуре, унапређење 
саобраћајног образовања и васпитања, превентивно-промотивне активности из области 
безбедности саобраћаја, научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја, 
опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове 
безбедности саобраћаја и рад Савета. Посебна пажња биће посвећена угрожености деце, 
као најмлађих учесника у саобраћајном систему, у циљу остваривања њихове заштите и 
смањењу броја повређене деце, младих учесника саобраћају, као и старих лица (категорија 
65+). 

Такође, организовањем тренинга безбедне вожње за младе возаче са пробном 
возачком дозволом и за мопедисте и мотоциклисте омогућиће се стицање неопходних 
искустава и знања овим категоријама учесника у саобраћају. 

У складу са напред наведеним, Савет за безбедност саобраћаја Града Ниша 
припремио је Предлог Програма коришћења средстава за унапређење безбедности 
саобраћаја на територији Града Ниша за 2021. годину и исти доставља Градском већу 
Града Ниша на усвајање. 

 
САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША 

 
 
У Нишу, дана ___________.2021. године 

 
    Председница Савета 

 
 

            Драгана Сотировски 



O6pa3JIor(et+ e

Peruersetr fpa4crcor neha fpaga Hurua (,,C,ryx6euv r.ucr fpa4a l{tu^rra", 6p. 312021),

ocHoBaH je Caaer sa 6e:6eAuocr cao6pahaja fpa4a Huma, Kao reJlo 3a KoopAI{Ha:U:ajy fioc.troBa

6es6eAHocrz cao6pahaja y cMr{cny qnaHa 8. 3ar<oua o 6es6eAHocrra cao6pahaja ua ryreBl{Ma
(,,CnyN6euH fracHI{K PC", 6p. 4112009, 5312010, l0ll20ll, 3212013 - oAnyKa yC, 5512014,

9612015 - Ap. 3aKos,912016 - oAnyKa YC, 2412018,4112018,4112018 - Ap. 3aKos,87l20l8,
2312019 u 12812020 - ap. aaron).

Haee4eHo reJro 3a KoopAr4Haqrajy uocnoea 6es6eAHocrra cao6pahaja, wzvetly ocraJlor,
r,tMa 3aAaraK Aa rrpeAlaNe fpa4cxona eehy fpaga Huura AoHorIeBe flporpaua ropuurhen a

cpeAcraBa :a yHanpeleme 6e:6eAHocrr{ cao6pahaja Ha repl4ropuju fpap Huuta :a rercyhy

roAr,rHy, Ha ocHoBy aHanv3vpa:e.lrx rr{Tama as o6racru 6es6eAHocru cao6pahaja r.r cao6pahajHe

npeeenqr.rje.

g,ranoeuN,ra 17., 18. u 19. HaBeAeHor 3arcoua 4eQrltrncanu cy l{3Bopu $uuancuparsa
6es6eAuocrl,t cao6pahaja, fiporleAypa u HaAJrexHocr AoHoIIIerLa llporparr,ra xopnuhersa
rrpr,rKy[JbeHrax SuHancujcxnx cpeAcraBa, Kao 14 HatII4H pacnoAene 14 HaMeHa l{crux.

llporpalrou xopuurherra cpeAcraBa 3a yuaupeleme 6es6eAHocru cao6pahaja Ha

repuropaju fpaSa Hlrura za202l. roAr{Hy rrnaHr{paHe cy pexuMcKo-perynarl{BHe Mepe nolaohy

rcojux he .qohu 4oryHaupelersa 6es6eAHocrr{ cBr{x yrlecHuKa y cao6pahajuorrl rpoqecy.
Itpe4ru!eua cy cpeAcrBa 3al. yuanpe!erse cao6pahajne uutfpacrpyKrype, yuanpe!erse
cao6pahajuor o6pasoeaur,a v Bac[r,rrama, rrpeBeHTHBHo-rIpoMorI{BHe aKTI{BHocrI{ us o6racrz
6es6eAHocrn caolpahap, Hayr{Ho-r,rcrpaxuBaqKa paA y o6nacru 6es6egHocru cao6pahaja,

onpeMame je4nnr.rqa cao6pahajHe noruquje u Apyrr.Ix opraHa HaAJIexHLrx 3a rocJloBe

6es6eAHocru cao6pahaja 14 pal Caeera. lloce6ua rtaxna 6uhe nocsehena yrpoxeHocrll Aeue,
rcao najrr,r-rrafux yqecHr.rKa y cao6pahajHou cr4creMy, y u[rJ6y ocrBapaBalra BpIxoBe 3atrrTllTe 14

cMarrerby 6poja noepeleue Aeue, MnaAr{x yqecHuKa cao6pahajy, Kao I,I crapl{x ruqa (rca'reropuja

65+1.

Taxole, opraHr{3oBarbeM TpeHraHra 6es6eAHe Boxme 3a MnaAe Bo3aqe ca upo6uorr,t

Bo3aqKoM Ao3BonoM I,I 3a MorreAr{cre a Mororrr4KJrlrcre ouoryhuhe ce crl4uarse HeorIxoAHI4x

r,rcKycraBa vr 3Harua oBHM Kareropajaua yqecHI4Ka y cao6pahajy.

Y cr<naly ca HarIpeA HaBeAeHI.IM, Caeer
upuupeur.ro je llpe4lor [porparvra rcopuurherra

cao6pahaja Ha repflropuju fpaga Hurua sa 2021.
fpa1a Huua ua ycaajarre.

sa 6es6eAHocr cao6pahaja fpaaa Huura
cpeAcraBa 3a yuanpelerse 6e:6eAsocru

roAr4Hy pt klervt AocraBrua fpagcr<olr nehy

CABET 3A BE3EEAHOCT CAOBPAhAJA HA TEPI,ITOPI4JI4 |PAAA HI4IIIA

YHaury, aaaa rl5- 09'. .2021. roAHHe



Ha ocuosy qnaHa 19. crae 2 3ar<oua o 6es6e4Hocrr4 cao6pahaja Ha rryreBr4Ma
(,,Cnyx6eHpr rJracHux PC" 6poj 4112009, 5312010, 10112011,3212013 - ogryra VC,
5512014, 9612015 - Ap. 3aKoH, 912016 - o4nyr<aYC, 2412018, 4112018, 411201$ - Ap.
3aKoH, 8712018,2312079 w 12812020 - Ap. 3aKoH) ra unaua 20. llpau4JrHr4Ka o paAy
caBera 3a KoopAuuaqujy rocJroBa 6es6eAHoc:ru cao6pahaja (,,Cnyx6eHrr rrracHuK
PC", 6poj 812020),

Caeer sa 6es6eAHocr cao6pahaja lpaAa Hurua, Ha ceAHHrIrd oA -.05.2021.

toAI4He, AOHOCI4

PEIIIBIbB

I Vrnplyje ce llpeAnor Ilporpavra Kopr{mherra cpencraBa 3a yHaupeleme
6e:6eAuocru cao6pahaja Ha repr,rropvju fpa4a Huura 2a2021. ro4uuy.

il flpe4nor Ilporparr,ra r<opuruhema cpeAcraBa 3a yHarrpeleme 6es6e4uocru
cao6pahaja Ha repr4ropuju fpa4a Hraua za 2021. ro4uuy, y cKrraAy ca qnaHou 28.
Ilpanunur4Ka o paAy caBera 3a KoopAnnaqujy rocJroBa 6es6eAHocru cao6pahaja ua
rryreBr,rMa ("Cr. fracurar< PC", 6p. 812020), 4ocraBrba ce Areuqujra :a 6es6e4Hocr
cao6pahaja Peuy6nnre Cp6uje Ha Mr{rurbeme.

III llo 4o6rajarry rro3rrrkrBHor Mr4rurberla Areuqzje 3a 6e:6eAuocr
cao6pahaja Peny6nnre Cp6uje llpe4nor flporpaua ropuurhema cpeAcraBa 3a

yuaupeleme 6es6eAHocrkr cao6pahaja Ha repuroprajra fpa4a Hrarua sa 2021. ro4uny
AocraBr,rru fpa4cr<ou nehy fpa4a Huura pa4.u yepruhuearua y AHeBHr4 peA ceAHHrIe
fpa4cr<or eeha.

Ma npe4craBHlrKa rrpeAnaraqa fro oBoM rrpeAnory Ha ceAHr4qu fpa4cr<or
eeha fpa4a Hraura oapelyje ce uouohuuqa fpa4oua.renHr{rle 14 3aMeHr4rla

rpeAceAHrrrle Casera 3a 6es6eAHocr cao6pahaja fpa4a Hu:uta, Bra4racrana
I4sroezh.

Epoj: 2021-09

[aryru: fl t^ .05 .2o2L roAr{He

CABET 3A EE3EEAHOCT CAOBPAhAJA |PAAA HITIIIA

TIPEAC CABETA
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