
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 21.02.2020. године, доноси 
 
 
 

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

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 2020. ГОДИНУ 
 
 
 

I Програмом коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на 
територији Града Ниша за 2020. 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 2020. године планирају у циљу унапређења безбедности 
саобраћаја на путевима и за пренете обавезе по Уговорима и започетим процедурама 
јавних набавки из 2019. године. 
 
 

II Средства за реализацију Програма, предвиђена су Одлуком о буџету Града Ниша 
за 2020. годину у разделу 4 - Градска управа, Програм 7 – Организација саобраћаја и 
саобраћајна инфраструктура, функција 451 – Друмски саобраћај, економска класификација 
423 – Услуге по уговору – у износу од 11.800.000,00 динара на позицији 94, економска 
класификација 424 – Специјализоване услуге – у износу од 2.000.000,00 динара на 
позицији 95, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти – у износу од 
10.200.000 динара на позицији 96, економска класификација 512 – Машине и опрема – у 
износу од 55.500.000,00 динара на позицији 97 и економска класификација 422 – Трошкови 
путовања – у износу од 500.000,00 динара, на позицији 93.  
         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. 

 
Израда пројектно-техничке документације у области 
безбедности саобраћаја и радови намењени за унапређење 
саобраћајне инфраструктуре на територији Града Ниша 
 

10.200.000,00 

1.1 

Израда пројектно-техничке документације за саобраћајни 
полигон за кретање слепих и слабовидих лица у функцији 
Школе са домом ученика Бубањ 
(Пројектно планирање) 

600.000,00 

1.2 
Идентификација опасних места - "црних тачака" и предлог 
мера за санацију на три локације на територији Града Ниша 
(Пројектно планирање) 

600.000,00 

1.3 
Израда саобраћајног пројекта за обележавање бициклистичких 
стаза 
(Пројектно планирање) 

800.000,00 

1.4 
Извођење радова намењених унапређењу саобраћајне 
инфраструктуре 
(Израдња зграда и објеката) 

4.000.000,00 
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1.5 
Дубинска анализа саобраћајних незгода са погинулим лицима 
на територији Града Ниша за 2019. годину 
(Пројектно планирање) 

100.000,00 

1.6 
Израда стратегије и акционог плана за унапређење безбедности 
старих лица (категорија 65+) у саобраћају 
(Пројектно планирање) 

800.000,00  

1.7 
Израда стратегије и акционог плана за унапређење безбедности 
деце у саобраћају градским улицама на територији Града Ниша 
(Пројектно планирање) 

800.000,00 

1.8 
Анализа безбедности деце у зонама основних школа са 
предлогом безбедних рута за кретање деце 
(Пројектно планирање) 

2.500.000,00 

2. 

 
Реализација саобраћајно - техничких мера за унапређење 
безбедности саобраћаја, техничко опремање јединица 
саобраћајне полиције и других органа надлежних за 
послове безбедности саобраћаја, набавка опреме и добара за 
унапређење безбедности саобраћаја и саобраћајне 
инфраструктуре на територији Града Ниша 
 

55.500.000,00 



2.1 Набавка дечјих ауто-седишта  
(Опрема за јавну безбедност) 3.000.000,00 

2.2 

Набавка заштитних пешачких баријера (ограда) у сврху 
повећања безбедности саобраћаја пешака приликом 
организације спортских и других приредби на путевима 
(Опрема за јавну безбедност)  

1.000.000,00 

2.3 
Набавка опреме за опремање центра за едукацију деце – 
наставна средства 
(Опрема за јавну безбедност) 

600.000,00 

2.4 
Набавка сервера за потребе надградње система за аутоматску 
детекцију саобраћајних прекршаја 
(Опрема за јавну безбедност) 

600.000,00 

2.5 

Набавка санитетског возила - реаномобила за потребе Завода за 
хитну медицинску помоћ за реаговање у случајевима 
саобраћајних незгода 
(Опрема за јавну безбедност) 

4.000.000,00 

2.6 

Набавка материјала за унапређење безбедности саобраћаја у 
циљу подршке конкурсима и такмичењима који имају за циљ 
унапређење безбедности саобраћаја деце 
(Опрема за јавну безбедност) 

300.000,00 

2.7 
Техничко опремање органа надлежних за послове безбедности 
саобраћаја 
(Опрема за јавну безбедност) 

500.000,00 
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2.8 
Набавка 3 (три) путничка возила за потребе полицијске 
контроле саобраћаја 
(Опрема за јавну безбедност) 

6.000.000,00 

2.9 Набавка дечјих ауто-седишта  
(Опрема за јавну безбедност) 3.000.000,00 

2.10 
Набавка савремених уређаја који се користе приликом 
полицијске контроле саобраћаја 
(Опрема за јавну безбедност) 

3.500.000,00 

2.11 

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) 
(Опрема за јавну безбедност) 

7.500.000,00 

2.12 

Набавка теретног моторног возила са радном платформом за 
рад на висини у функцији одржавање саобраћајне 
сигнализације 
(Опрема за јавну безбедност) 

12.000.000,00 



2.13 
Набавка мобилног саобраћајног полигона за саобраћајно 
образовање и едукацију деце 
(Опрема за јавну безбедност) 

1.000.000,00 

2.14 

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 
(Опрема за јавну безбедност) 

12.500.000,00 
 

3. 

 
Финансирање пројеката из области унапређења 
безбедности саобраћаја на путевима на територији Града 
Ниша 
 

2.000.000,00 

3.1 
Финансирање пројеката из области унапређења безбедности 
саобраћаја на путевима на територији Града Ниша 
(Остале специјализоване услуге) 

2.000.000,00 

4. 

 
Научно-истраживачки рад у области безбедности 
саобраћаја, унапређење саобраћајног образовања и 
васпитања и превентивно - промотивне активности из 
области безбедности саобраћаја на територији Града Ниша 
 

11.800.000,00 

4.1 
Промовисање рада савета за безбедност саобраћаја путем 
медија (телевизија, радио, интернет, друштвене мреже)  
(Услуге информисања) 

600.000,00 

4.2 
Дубинска анализа саобраћајних незгода са погинулим лицима 
на територији Града Ниша за 2020. годину 
(Остале опште услуге) 

300.000,00 

4.3 
Унапређење рада и одржавање постојећих система за 
аутоматску детекцију саобраћајних прекршаја  
(Остале опште услуге) 

500.000,00 

4.4 

Организација активности и набавка превентивно – 
промотивног материјала у циљу организације  
Европске недеље мобилности, Дана без аутомобила, Дана 
сећања на жртве саобраћајних незгода и осталих догађаја у вези 
безбедности саобраћаја 
(Остале опште услуге) 

600.000,00 

4.5 
Семинар за здравствене раднике о правилној употреби  
дечијих ауто-седишта 
(Остале опште услуге) 

300.000,00 

4.6 
Mерење одређених индикатора перформанси безбедности 
саобраћаја на територији Града Ниша за 2020. годину 
(Остале опште услуге) 

500.000,00 



4.7 
Организације кампање за младе учеснике у саобраћају у циљу 
повећања безбедности 
(Остале опште услуге) 

3.000.000,00 

4.8 
Трибине и обука за правилну употребу дечијих ауто-седишта 
приликом поделе бесплатних дечијих ауто-седишта 
(Остале опште услуге) 

200.000,00 

4.9 Реализација пројекта „Пажљивкова смотра“ 
(Остале опште услуге) 200.000,00 

4.10 

Испитивање саобраћајних незгода у раскрсницама и избор 
локација за постављање система за аутоматску детекцију 
саобраћајних прекршаја у раскрсницама 
(Остале опште услуге) 

400.000,00 

4.11 
Тренинг безбедне вожње за младе возаче са пробном возачком 
дозволом 
(Остале опште услуге) 

600.000,00 

4.12 
Израда правилника о условима које мора да задовољи локација 
и начину постављања успоривача саобраћаја 
(Остале опште услуге) 

200.000,00 

4.13 
Активности усмерене ка повећању безбедности деце и 
категорије „65+“ година (старих лица) у саобраћају  
(Остале опште услуге) 

200.000,00 

4.14 Позоришна представа за предшколце 600.000,00 

4.15 
Трошкови стручног усавршавања и унапређења знања из 
области безбедности саобраћаја 
(Услуге образовања и усавршавања) 

500.000,00 

4.16 Рад Савета за безбедност саобраћаја Града Ниша  
(Стручне услуге) 600.000,00 
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4.17 

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 

5. Трошкови путовања 500.000,00 

5.1 Трошкови службених путовања у земљи  350.000,00 

5.2 Трошкови службених путовања у иностранству 150.000,00 

 
 



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: 215-20/2020-03 
 
У Нишу, дана 21.02.2020. године   
        

 
 
            Председник 

 
 

            Дарко Булатовић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



O6pa3Jror(erLe

Peruerrenr fpagcror eeha fpaga Hzrua (,,C.lyx6euv rvcr fpa4a Hkrrua",6p. 4412017,
812018, 8912018 u 8412019), ocuonau je Caeer sa 6e:6eAsocr cao6pah ajaf paga Hzura, Kao reno
3a KoopAt4Ha\hjy rrocJroBa 6es6eAuocru cao6pahaja y cMr4cny qJraHa 8 3arona o 6es6eguocru
cao6pahaja Ha rryreBr.{Ma (,,C:ryN6eHrz rrracHzK PC",6p. 4712009, 5312010, 10112011,3212013 -
olnyKa yC, 5512014, 9612015 - .up. 3aKoH, 912016 - oAnyKa yC, 2412018, 4112018, 4112018 -
,rp. 3aKoH, 8712018 u2312019).

Haee4eno rero 3a KoopAzHarlujy nocrora 6es6eAuown caolpahaja, uzwe'[1y ocraJror,
uMa 3a4utaK Ia npelraNe fpagcrou nehy fpaga Huua AoHorrrelLe flporpaua xopuuhema
cpeAcraBa sa ynanpeleme 6es6eAHocrr,r cao6pahaja Ha reprrropuju fpaaa Huua :a reryhy
toAI4Hy, Ha ocHoBy aHallusr4paHt4x truraer,a us o6tacru 6es6eAnocrv cao6pahaja z cao6pahajue
npeneuqaje.

Ylauonaua 17, 18 u 19 HaBeAeHor 3arosa 4e(pr.ruucanv cy rr3Bopz SauaHcupa$a
6es6e4nocru cao6pahaja. npolleAypa 14 HaAJrexHocr AoHorxerba flporparraa xopuurhema
npr4KyrrJbeHzx QuHaHcujcrr.rx cpeAcraBa, Kao H HaquH pacnoAene 14 HaMeHa ucrux.

llporpar,rou xopnnhema cpeAcraBa 3a yuanpefeme 6es6e4uocru cao6pahaja Ha
repr.rropujz fpa4a Hzua za 2020. roAr{Hy [naHr4paHe cy pexr4McKo-perynarr4BHe Mepe nouohy
rojzx he 4ohu go yuanpelema 6es6eguocru cBr4x frecHlrKa y cao6pahajnonr rpoqecy.
Ilpegnzleua cy cpeAcrBa 3a: il3pary Hayr{Ho-r4crpax}rBaqK[rx paAoBa ra upojerruo-rexHrrqKe
AoKyMeHraIrLIje y o6racru 6es6eguocru cao6pahqunx roKoBa Ha reprrropuju fpaga Hu:ota,
pealusaqrajy cao6pahajHo - TexHprqKl4x Mepa HaMerbeHrrx nonehamy 6es6e4uocrv yqecHr4Ka y
cao6pahajy, [peBeHTI4BHo - npoMorl4BHe aKTlrBHocrrr ug o6lacru 6es6eAHocrz cao6pahaja, Kao
u 3a yHarlpefeme cao6pahajnor o6pasoeauBa il Baclrrrarba. Iloce6sa rtaxma 6uhe nocseheHa
yrpoxeHocru AeIIe, rao Hajrrarafux yqecHuKa y cao6pahajnovr cilcreMy, y qlrJby ocrBaprrBarba
IbrlxoBe 3alrrvre 14 cMalLerby 6poja lonpeleue Aeue, MJraAux yqecHuna cao6pahaly, xao u
crapr4x :raqa (xareropzja 65+).

Taxole, opraHI{3oBaILeM TpeHr4Hra 6es6eAHe Box}be 3a MnaAe Bo3aqe ca upo6uolr
Bo3aqKoM Ao3BonoM orroryhzhe ce crvrlarbe HeolxoAHrrx t4cKycraBa h 3Harua oeoj rcareropujr.r
yqecHr4Ka y cao6pahajy.

llporpalr,la ropuurhema cpeAcraBa 3a ynanpelerre 6es6e4uocrz cao6pahaja Ha

reparopraju fpaga Hzma sa reryhy roArrHy ypafen je y cxla4y ca ArqzoHr4M rrJraHou xojz je
cacraBHl4 geo Crpareruje 6es6egHocrv cao6pahaja Ha repuTopuju rpaga Huura, 3a neprroA oA
2017. lo 2021. rotuue ("C:ryN6eHr4 rl4cr fpa4a Hurua", 6poj 90/2018).

CABET 34 EE3EEAHOCT CAOEPAhAJA HA TEPI4TOPI4JI,I fpAAA HI4IIIA

Y Huuy, gaua .2020. roAuHe



Ha ocHoBy rlnaHa 19. craB 2 3ar<oHa o 6e:6e4uocru cao6pahaja Ha
(,,CnyN6eHr4 rrracHr4K PC", 6p. 4112009, 5312010, rc1D01I,3212013 - o4ryrca VC,
5512014, 9612015 - Ap. 3aKoH, 912016 - o4nyraYC,24l20l8, 4ll2OI8, 4112018 - Ap.
3aKoH, 8712018 u2312019) z rIJIaHa 3. IIocnoBHr.rKa o paAy Canera sa 6es6e4Hocr
cao6pahaj fpa4a Huura, 6poj 276112016-01 oa 25.08.2016.ro4raue,

Caser sa 6es6e4Hocr cao6pahaj a rpa1aHurua, Ha ceAHr{rILr oA 0l .Oz.2O2O.
IOALIHe, AOHOCII

PEIIIEIbE

I Yrnpfyje ce IIpeArIor llporpavra Kopuruherra cpeAcraBa sa yHaupeferre
6es6e4nocru cao1pahaja Ha reprrropujv fpa4a Hr,rura 2a2020. rolaHy.

II llpe4nor llporparua ropuruherba cpeAcraBa 3a yHarrpelerre 6es6e4nocrz
cao6pahaja:aarepuropzjz fpa4a Hzrua sa2020. roAr4Hy, AocraBJba ce rpeAceAHr.rKy
fpa4cror eeha fpa4a Hurua pailu ynpruhunama y AHeBHr4 peA ceAHr,rqe fpa4cKor
seha.

III 3a upe4craBHl{Ka rrpeAnararra ro oBoM rrpeAJrory Ha ceAHr4rlr4 fpa4cror
eeha fpa4a Hzrua oapefyje ce, r{JraH fpa4cr<or seha u 3avroakrK npeAce,qHr4Ka Casera
sa 6es6e4Hocr cao6pahaja fpa4a Hzrua, Irlrop Bojznonrah.

Bpoj: 2020-01

CABET 3A EESBEAHOCT CAOEPAhAJA fpAAA HtlrrrA



Ha ocuony rIJraHa 3 lloc;ronHr4Ka o pa4y Canera 3a 6es6eAuocr cao6pahaj fpaga
Hurua, 6poj 276112016-01 oA 25.08.2016. roAr{He, Cexperapujar 3a KoMyHiLrrHe

AenarHocrrr, eHeprerr4ry ra cao6pahaj aaje cle4ehe

M14IIIJSEIbE
Ha rlpeAnor llporpanaa xopumherba cpeAcraBa 3a ynaupeleme 6e:6e4uocur cao6pahaja

Ha repr,rropr{ z fpa4 a Hvrrua za 2020. roArrHy

Y qzrsy yuaupelerra 6es6e4uocru cao6pahajHux roKoBa Ha repvropuju fpaga
Hzrua ocnonau je Caeer 3a 6es6e4nocr cao6pahaja Kao reJro 3a xoop4zuaqnjy
6es6e4uocru cao6pahaja Ha rryreBrrMa, Peurerrena fpa4cxor seha Tpaga Hzua
(,,Cnyx6euu rvc-t fpaSa Hllil.a", 6p. 4412011, 812018, 8912018 w 8412019). Hane4euo
re,ro o6pa3oBaHo je y cxna4y ca qJraHoM 8. cran 2.3axorua o 6es6e4nocryr cao6pahqa ua
rD/reBI4Ma (,,C,ryx6eHr4 rrracHrzK PC", 6p. 4112009, 5312010,l0ll20ll,32l20l3 - oAnyKa
yC, 5512014, 9612015 - Ap. 3aKoH, 912016 - o.qrryKa yC, 2412018, 4L12018, 4Il20l8 -
Ap. 3aKoH, 8712018 u 2312019).

Caser sa 6es6e4uocr cao6pahaja fpa4a Huma, Kao reJro 3a KoopAruaqzjy
flocnoBa 6es6e4Hocru cao6pahaja, uswehly ocriuror, r.rMa 3aAaraK Aa rrpeAnaxe fpa4crou
nehy lpa4a Huua AoHorlrerbe llporpana r<opuruhema cpeAcraBa 3a ynaupelerre
6es6e4nocrz cao6pahaja rua repraropuju lpaga Hunra sa rexyhy roAr4Hy, Ha ocHoBy
amail43krpaHrrx rlrrralba us o6racru 6es6e4nocrz cao6pahajau cao6pahajne upenenqzje.

O4pe46aura rIJraHoBa 17, 18 z 19 3axona o 6es6eAHocrrr caolpahaja Ha rryreBzMa
(,,c:ryx6eHn rrracHrlx PC", 6p. 4112009, 5312010, l0ll20lr, 3212013 - o4;ryxa yc,
5512014, 9612015 - Ap. saKoH, 912016 - oAnyKa yC, 2412018, 4112018, 4ll20l3 - .up.
3aKoH, 8ll20l8 u 2312019) 4e$zuIEcauz cy r.r3Bopu cpeAcraBa 3a ynanpeler+,e
6es6eguocru cao6pahaja, upoqerypa kr HaAnexHocr AoHorrrerra llporpaMa Kopr4rrrherra
rlpl4KyrlJbeuzx Suuaucrajcrurx cpeAcraBa, Kao v :aa,rrvr+ pacrroAene r,r HaMeHa rzcrvx.
Cpegcrna 3a peuru3ar\vjy llporpanaa y 2020. ro.qrrHrz, upe4nzlena cy y r43Hocy oA
80.000.000,00 4znapa.

llporpauona xopzruhema Szuaucujcxr.rx cpeAcraBa npe4nz$eua cy cpeAcrBa 3a:
v3p aly up oj exruo -TexHrrqKe AoKyMeHTaqraj e y o 6 tawu 6es 6 e4u o c ru c ao6p ahaj a, p a4o n a
HaMeIbeHI4x 3a yHarpeleme cao6pahajue ltr$pacrpyKrype Ha repr{ropujufpagaHurua,
peanusaqzjy cao6pahajno - rexHurlKl{x Mepa 3a yHarrpelerre 6es6egnocru caolpahaja,
TexHVtIKo orlpeMar6e jeyutuqa cao6pahajue uo:rzquje rr Apyrt4x opraHa HaAJrexHr/rx 3a
rrocJroBe 6es6e4uocru cao6pahaja, uaSanxy orpeMe il go6apa 3a yuanpelerre
6es6e4Ho crll cao 6p ah aj a u cao6p ahaj ue zn(f pacrpyxrype, HayqHo-racrp axuBarrKr p an y
o6;racrra 6es6e4uocrz cao6pah aja, yuartpef erre cao6pahajnor o6pason arua v Bacrrzfialba,
rIpeBeHTrtBHo - rIpoMorI{BHe aKTr.rBHocrr4 u $znauczpame upojexara rr3 o6;racru



yHarpeberba 6es6e4nocrr.r caolpahaja Ha rryreBr{Ma Ha repnropuju fpaga Hnnra.
floce6ua rraxrba uocnehena je yuaupeb"*y cao6pahajuor o6pasoBaEba kr Bacrlzrrarua,

Hapoquro Aerlo, TpeH[H3uMa 6es6e4ue Boxrle 3a o4peleue pI,I3I{qHe xareropzje

)rurecHr4Ka y cao6pahaja, xao rr aKTrrBHocrrrMa roju ce oAHoce Ha [oAeJry 6ecunarnnx

4euzjnx ayro-ceAlrlrrra r e4yxaquje o rrrxonoj upanraruroj yuorpe6z.

Ha upe4nor flporpaMa Kopr,rruherra cpeAcraBa sa yuaupelerre 6es6e4Hocru
cao1pahaja Ha replrropuju fpa1a Hurua sa 2020. roAplrry 4o6rajeno je Mnrurerre
Cerperapzj uta sa (f nuaucuj e, 6poj I I -240 I 2020 oa 0 5. 02 .2020. roAVHe.

Bpoj: 37612020-09
y Huury, 06.02.2020. roAVHe

[4sKosrh
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