
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 27.01.2014. године,
доноси 

З А К Љ У Ч А К

 I  УСВАЈА се Извештај о раду Савета за безбедност саобраћаја Града Ниша у
2013. години, број 237/2014-01 од 27.01.2014. 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: 130-11/2014-03
У Нишу, 27.01.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић



САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
ГРАДА  НИША
Број: 237/2014-01      
Датум: 27.01.2014. год.

САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ГРАДА НИША

Предмет: Извештај о раду Савета за безбедност саобраћаја града Ниша у 2013.години

У току  2013.године,  Савет  за  безбедност  саобраћаја  града  Ниша  одржао  је  пет
седница.  На  седници  Савета  одржаној  дана  22.07.2013.  године,  усвојен  је  Програм
коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији града Ниша за
2013. годину, и исти је усвојен на седници Градског већа, дана 22.08.2013.године.

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. 

У оквиру израде Пројекта видео надзора на територији града Ниша остварена је
посета  Секретаријату за  саобраћај  града  Београда,  Центру за  надгледање  и  аутоматско
управљање  саобраћајем,  са  циљем  размене  искустава  и  квалитетније  израде  Пројекта
видео надзора на територији града Ниша.

На основу информације Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе
и јавне набавке, у току 2013.године на подрачун буџета града Ниша намењеног за прилив
средстава наплаћених казни од саобраћајних прекршаја предвиђен члановим 17, 18 и 19
Законома о безбедности саобраћаја на путевима („Сл.гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010 и
101/2011)  добијена  су  средства  у  укупном  износу  28.355.294,84  дин.  од  чега  је  50%
предвиђено за унапређење безбедности саобраћаја на територији града Ниша, у износу од
14.177.647,42 дин.

Одлуком о Буџету града Ниша предвиђене су четири позиције у оквиру којих су
реализована  средства  Савета  за  безбедност  саобраћаја  града  Ниша  и  то  по  следећим
позицијама:

Ред. број. Позиција Планирана средства Буџетом Реализована средства
1. Услуге по уговору 800.000,00 10.000,00
2. Трошкови путовања 200.000,00 /
3. Зграде и грађевински

објекти
6.000.000,00 1.659.180,00

4. Машине и опрема 19.000.000,00 1.418.232,00
Укупно / 26.000.000,00 3.087.412,00

У прилогу је дат табеларни приказ активности предвиђених Програмом коришћења
средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији града Ниша за 2013. годину.



• У оквиру тачке 1. покренут је поступак јавне набавке теретног возила за потребе
МУП-а, Полицијске управе у Нишу, на основу Закључка Савета за безбедност
саобраћаја на територији града Ниша број: 4136/2013-01 од 02.12.2013.године, а
према спецификацији добијене од стране МУП-а, ПУ у Нишу, 01 број: 135/13 од
26.02.2013. године. С обзиром да није приспела ни једна понуда, покренут је
нови  поступак  јавне  набавке,  на  основу  кориговане   спецификације  МУП-а,
Полицијске  управе  у  Нишу  од  28.11.2013.  године  (техничке  карактеристике
возила  усклађене  са  произвођачким  карактеристикама),  веза  бр.135/13  од
26.02.2013.  године.  Приспела  је  једна  понуда  са  предложеним  износом  од
1.960.000,00 динара, без урачунатог ПДВ-а, и 21.01.2014.год. закључен је Уговор.

• У  оквиру  тачке  2.  покренут  је  поступак  јавне  набавке  опреме  (несесера  за
увиђаје саобраћајних незгода и ручних батеријских лампи) за потребе МУП-а,
Полицијске управе у Нишу, на основу Закључка Савета за безбедност саобраћаја
на територији града Ниша,  број:  3527/2013-01 од 08.10.2013.  године,  а  према
спецификацији  МУП-а,  Полицијске  управе  у  Нишу,   05  број:  221-863/13  од
03.10.2013. године. Приспеле су две понуде, од које је најнижа понуда била са
предложеним износом од 472.830,00 динара без  урачунатог  ПДВ-а.  Уговор је
реализован и опрема је предата Полицијској управи у Нишу.

• У оквиру тачке 3. покренут је поступак јавне набавке опреме за обезбеђивање
саобраћајних зона приликом реализације измене режима саобраћајних токова, по
захтеву ЈКП ,,Горица'' Ниш, на основу Закључка Савета за безбедност саобраћаја
града Ниша број:  3529/2013-01 од 08.10.2013. године, а према спецификацији
ЈКП ,,Горица'' Ниш, број: 1-4879 од 12.09.2013. године. Приспеле су три понуде,
и прихваћена је понуда са најнижом понуђеном ценом од 606.350,00 динара без
урачунатог ПДВ-а. У току је реализација Уговора.

• У оквиру тачке 4. усвојен је Закључак број: 3861/2013-01 од 06.11.2013. године,
којим  је  планирано  спровођење  поступка  јавне  набавке  –  Опремање
саобраћајних зона у којима се налазе школе потребном саобраћајном опремом.

• У оквиру тачке 5. покренут је поступак јавне набавке Пројекта за унапређење
безбедности  саобраћаја  –  израда  катастра  саобраћајне  сигнализације  (на
општинским и државним путевима), на основу Закључка Савета за безбедност
саобраћаја на територији града Ниша број: 3970/2013-01 од 15.11.2013. године.
Пристигле су две понуде и донета је Одлука о обустави поступка јавне набавке
због пристиглих понуда које су неприхватљиве, с обзиром да је премашен износ
процењене вредности. Најнижа понуда је била у износу од 630.000,00 динара без
урачунатог ПДВ-а, а процењена вредност јавне набавке је износила 600.000,00
динара без урачунатог ПДВ-а

• У оквиру тачке 6. у току је израда Пројекта видео надзора на територији града
Ниша као донација од стране Регионалне привредне коморе.

Председник

Проф. др Зоран Перишић



Табела1. Пројекти и опрема са представљеном динамиком реализације

Ред.
број

Пројекат/Опрема Покренут поступак Уговор потписан Поступак
обустављен

1.

Набавка теретног возила за потребе МУП-а, 
Полицијске управе у Нишу 08.10.2013.

/
25.11.2013.

Набавка теретног возила за потребе МУП-а, 
Полицијске управе у Нишу 02.12.2013. 21.01.2014. /

2.
Набавка опреме за потребе МУП-а, Полицијске
управе у Нишу 08.10.2013. 09.12.2013. /

3.

Набавка опреме за обезбеђивање саобраћајних
зона приликом реализације измене режима

саобраћајних токова по захтеву ЈКП ,,Горица''
Ниш

08.10.2013.

20.12.2013.
(Потписан је Уговор са
изабраним понуђачем и

роком испоруке
04.01.2014. године.

Опрема није испоручена,
на основу тога

17.01.2014.год.упућена је
ургенција у вези

поштовања рокова
испоруке.)

/

4.
Опремање саобраћајних зона у којима се налазе
школе потребном саобраћајном опремом.

Усвојен је закључак Савета за безбедност саобраћаја града Ниша бр.3861/2013-01 од
06.11.2013.год. и у складу са закључком припремљена спецификација опреме.

5.

Израда Пројекта унапређења безбедности 
саобраћаја – израда катастра саобраћајне 
сигнализације (на општинским и државним 
путевима)

         15.11.2013. /
16.12.2013.

6.
Израда Пројекта видео надзора на територији 
града Ниша.

У току је израда пројекта, као донација
Регионалне привредне коморе граду Нишу.

/


