
На основу члана 19 став 2 Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС“, бр.41/2009, 53/2010 и 101/11), и члана 72 Пословника о
раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр.1/2013), 

Градско  веће  Града  Ниша  на  седници  одржаној  дана  22.08.2013.  године
доноси

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

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 2013. ГОДИНУ

I Програмом коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на
територији  Града Ниша за  2013.  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 2013. године планирају у циљу
унапређења безбедности саобраћаја на путевима.

II Средства за реализацију Програма, предвиђена су Одлуком о буџету Града
Ниша за 2013. годину у разделу 3-Управа Града, глава 3.5- Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај, функција 451 – Друмски транспорт на позицији
185, економска класификација 422 – Трошкови путовања – у износу од 200.000,00
динара, позицији  186/2, економска класификација 423 – Услуге по уговору – износу
од  800.000,00  динара,позицији  188,  економска  класификација  511  –  Зграде  и
грађевински објекти – износу од  6.000.000,00 динара и  позицији  189, економска
класификација 512 – Машине и опрема – износу од 19.000.000,00 динара. 

        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. 

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:
       
Позициј

а
Назив позиције

Износ
[дин.]

1. Израда  техничке  документације  у  области
безбедности  саобраћајних  токова  на  територији
града Ниша

6.000.000,00

1.1 Стратегија безбедности саобраћаја града Ниша 800.000,00
1.2 Пројекат унапређења безбедности деце у зонама школа 500.000,00
1.3 Пројекат видео надзора на територији града Ниша 1.200.000,00
1.4 Пројекат унапређења безбедности саобраћаја – израда

катастра  саобраћајне  сигнализације  (на  општинским и
државним путевима)

1.500.000,00

1.5 Стратегија  функционисања  дистрибуције  робе  у 500.000,00



саобраћајном систему града Ниша
1.6 Израда пројеката за утврђивање режима саобраћаја на 

уличној и путној мрежи
1.500.000,00

2.  Реализација саобраћајно-техничких мера 
намењених повећању безбедности учесника у 
саобраћају

19.000.000,00

2.1 Опремање саобраћајних зона  у којима се налазе  школе
потребном саобраћајном опремом   

6.000.000,00

2.2 Набавка опреме за видео надзор саобраћајних токова 
на саобраћајној мрежи

8.000.000,00

2.3 Опрема за обезбеђивање саобраћајних зона приликом 
реализације измене  режима саобраћајних токова 1.000.000,00

2.4 Материјално – техничко опремање Одељења 
саобраћајне полиције и других органа који се баве 
безбедношћу саобраћаја (моторним возилима и другом 
опремом) 

 4.000.000,00

3. Реализација промотивних активности из области 
безбедности саобраћаја 1.000.000,00

3.1 Организовање промоција, едукација и кампања  и 
учествовање на стручним скуповима ради повећања 
безбедности свих учесника у саобраћају 
  

1.000.000,00

IV Савет  за  безбедност  саобраћаја  достављаће  Градском  већу  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  Управа  за  комуналне  делатности,  енергетику  и  саобраћај  и
Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и 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: 1235-11/2013-03 

У Нишу, дана 22.08.2013. године
   

    Председник

Проф. др  Зоран  Перишић


