
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/08) и члана 72. Пословника о раду Градског већа („Службени лист Града Ниша“, 
број 1/2013),

Градско  веће  Града  Ниша,  на  седници  одржаној  дана 05.02.2013.  године, 
доноси 

З А К Љ У Ч А К

 I  УСВАЈА се Извештај о раду Савета за безбедност саобраћаја Града Ниша, 
број 321/2013-01 од 30.01.2013. године.

II Закључак доставити: председнику  Савета за безбедност саобраћаја Града 
Ниша, Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и архиви Градског 
већа Града Ниша.

Број: 175-20/2013-03
У Нишу, 05.02.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић



САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
ГРАДА  НИША
Број:_____________      
Датум: ___.01.2013. год.

САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ГРАДА НИША

Предмет: Извештај о раду Савета за безбедност саобраћаја града Ниша у 2012.години

У току 2012.године, Савет за безбедност саобраћаја града Ниша одржао је  шест 
седница.  На  седници  Савета  одржаној  дана  27.03.2012.године,  усвојен  је  Програм 
коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији града Ниша за 
2012.годину, и исти је усвојен на седници Градског већа, дана 12.04.2012.године.

Нови  састав  Савета  за  безбедност саобраћаја  града Ниша  образован је  решењем 
Градоначелника града Ниша („Сл. лист града Ниша“ бр.68/2012 и 93/2012). 

Током рада тело задужено за координацију безбедности саобраћаја на улицама и 
путевима  града  Ниша  припремило  је  низ  мера  за  реално  сагледавање  безбедности 
саобраћајних  токова,  подизање  нивоа   безбедности  свих  учесника  у  саобраћају  на 
територији  града  Ниша,  почевши  од  припремања  прописаних  режимско-регулативних 
мера, промотивних активности,  као и њихове реализације у саобраћајном систему. 

Чланови Савета су у току 2012.год. посетили и учествовали у раду на:
• XI  Међународни  симпозијум  „Превенција  саобраћајних  незгода  на  путевима 

2012“ одржаног 11. и 12.10.2012.год. у Новом Саду, 
• „iSEC“  3.  Међународни  сајам  безбедности  објеката,  лица,  инфраструктуре  и 

пословања одржаног 05.11.2012.год. у Београду,
• „Sweden-serbia road traffic safety forum“ одржаног у Београду, 4. и 5. децембара 

2012.год.
Остварена је сарадња са колегама из Београда и Новог Сада који су укључени у рад 

Савета за безбедност саобраћаја у циљу размене искустава и припреме квалитетнијих мера 
за повећање безбедности саобраћајних токова.

У прилогу је дат табеларни приказ активности предвиђених Програмом коришћења 
средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији града Ниша.

• У оквиру  тачке  1.-5.  извршена  је  јавна  набавка  за  израду  Главног  пројекта 
унапређења безбедности деце у зонама школа обликована у 10 (десет) партија. 
Поступак јавне набавке је спроведен и потписани су уговори о пројектовању за 
5 партија а за осталих 5 у току је поновни поступак јавне набавке.

• У  оквиру  тачке  6.  извршена  је  јавна  набавка  за  израду  Главног  пројекта 
унапређења безбедности саобраћаја у зони улице Књажевачке. Поступак јавне 
набавке је спроведен и потписан је уговор о пројектовању.

• У  оквиру  тачке  7.  извршена  је  јавна  набавка  за  израду  Главног  пројекта 
утврђивања режима саобраћаја на уличној и путној мрежи - зона СЦ „Чаир“. 
Поступак јавне набавке је спроведен и потписан је уговор о пројектовању.



• У оквиру тачке 8. извршена је набавка добара-зимских пнеуматика за возила 
саобраћајне полиције на основу закључка Савета за безбедност саобраћаја града 
Ниша број 4323/2012-01 од 17.12.2012.год. а према спецификацији МУП-а, ПУ у 
Нишу број 883/12 од 17.12.2012.год. 

• У оквиру тачке 9. покренут је поступак јавне набавке за израду Главног пројекта 
катастра саобраћајне сигнализације на територији града Ниша. У току поступка 
Служба за одржавање и информатичко-комуникационе технологије  је дописом 
бр. 16-122/2013 од 11.01.2013.год. обавестила Управу да су створене техничке 
могућности и да је у стању  својим капацитетима да имплементира на градском 
ГИС порталу катастар саобраћајне сигнализације према Пројектном задатку из 
конкурсне документације, на основу чега је одлучено да се одустане од јавне 
набавке јер је престала потреба за истом.

• У оквиру тачке  10.  покренут  је  поступак  јавне  набавке  опреме  и  уређаја  за 
материјално  техничко  опремање  Oдељења  саобраћајне  полиције  на  основу 
закључка  Савета  за  безбедност  саобраћаја  на  територији  града  Ниша  број 
4152/2012-01 од 10.12.2012.год.  а  према  спецификацији МУП-а,  ПУ у Нишу 
бр.221-718/12 од 12.10.2012.год.

Председник

Проф.др Зоран Перишић

Р.Б. Пројекат
Покренут 
поступак

Уговор потписан

1

Израда пројектно-техничке документације у циљу опремања зоне 
следећих образовних установа: гимназије „Бора Станковић“ и 
„Стеван Сремац“ и ОШ „Вожд Карађорђе“ прописаним техничким 
средствима за заштиту безбедности деце у саобраћају, омеђене 
улицама: Вожда Карађорђа, Првомајске, Тодора Миловановића, 
Зеленгорске и Добриле Трајковић

23.10.2012. 22.01.2013.

2

Израда пројектно-техничке документације у циљу опремања зоне ОШ 
„Десанка Максимовић“ у насељу „9. мај“, прописаним техничким 
средствима за заштиту безбедности деце у саобраћају, у улици 
Топлички партизански одред

23.10.2012. 22.01.2013.

3

Израда пројектно-техничке документације у циљу опремања зоне 
следећих образовних установа: Прехрамбена школа и Школа моде и 
лепоте, прописаним техничким средствима за заштиту безбедности 
деце у саобраћају, у улици Генерала Милојка Лешјанина

23.10.2012. 22.01.2013.

4

Израда пројектно-техничке документације у циљу опремања зоне 
ЕТШ „Мија Станимировић“, прописаним техничким средствима за 
заштиту безбедности деце у саобраћају, на булевару Св. Цара 
Константина

23.10.2012. 22.01.2013.



5

Израда пројектно-техничке документације у циљу опремања зоне ОШ 
„Краљ Петар I“ у Нишу, прописаним техничким средствима за 
заштиту безбедности деце у саобраћају, омеђене улицама Војводе 
Путника и улицом Стевана Сремца

23.10.2012. 22.01.2013.

6
Главни  пројекат унапређења безбедности саобраћаја у зони улице 
Књажевачке 23.10.2012. 22.01.2013.

7 Главни  пројекат утврђивања режима саобраћаја у зони СЦ „Чаир“
23.10.2012. 22.01.2013.

8 Набавка добара-пнеуматика за службена возила МУП / 20.12.2012.

9
Израда главног пројекта катастра саобраћајне сигнализације мреже 
путева и улица на територији града Ниша

/
Донето решење о 

обустављању поступка јавне 
набавке

10
Набавка  опреме  и  уређаја  за  материјално-техничко  опремање 
Oдељења саобраћајне полиције 

14.12.2012.

Табела1. Пројекти са представљеном динамиком реализације


