
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  04.05.2015.  године,
доноси

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 2015. ГОДИНУ

   
          I  У Програму коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја
на  територији  града  Ниша  за  2015.  годину,  број:  145-34/2015-03  од  30.01.2015.
године, у ставу 3., позиција 2.5 мења се и гласи: 

Позиција Назив позиције
Износ
[дин.]

2.5
Набавка опреме за потребе одржавања саобраћајне 
сигнализације – радна платформа за рад на висини

4.630.000,00

 

II У осталом делу Програм коришћења средстава за унапређење безбедности
саобраћаја на територији града Ниша за 2015. годину остаје непромењен.

III Програм објавити у „Службеном листу града Ниша“.

Број: 604-9/2015-03

У Нишу, дана 04.05.2015. године

   
    Председник

Проф. др  Зоран  Перишић



О б р а з л о ж е њ е

Програмом коришћења средстава  за унапређење безбедности саобраћаја
на  територији  града  Ниша  за  2015.  годину,  број:  145-34/2015-03  од  30.01.2015.
године, у ставу 3., на позицији 2.5, планирана је набавка теретног моторног возила
за  одржавање  саобраћајне  сигнализације  за  потребе  предузећа  надлежног  за
одржавање хоризонталне, вертикалне и светлосне  саобраћајне  сигнализације на
општинским  путевима  и  улицама  на  територији  града  Ниша  са  процењеним
износом од 4.630.000,00 динара. Имајући у виду да је набавка теретног моторног
возила извршена од стране овог предузећа из сопствених извора, Град је одустао
од  предметне  набавке.  Набавка  возила  извршена  је  без  опреме  потребне  за
одржавање саобраћајне сигнализације – радне платформе за рад на висини, те се
стога  Савет  за  безбедност  саобраћаја  Града  Ниша  определио   за  набавку
поменуте опреме, у истом износу. 

Основни  циљ  набавке  опреме потребне  за  одржавање  саобраћајне
сигнализације – радне платформе за рад на висини јесте одржавање саобраћајне
сигнализације,  пре  свега  уређаја  за  давање  светлосних  сигнала  и  знакова  са
изменљивим садржајем порука који посебно утиче на повећање безбедности деце
и  пешака  у  саобраћају,  који  су  постављени  у  складу  са  Правилником  о
саобраћајној  сигнализацији („Службени лист РС“, број  134/2014) изнад коловоза
(конзола, портал, уже) на висини већој од 4,5 m од пута.

Сходно наведеном, предложена је измена  Програма коришћења средстава
за унапређење безбедности саобраћаја на територији града Ниша за 2015. годину,
као у диспозитиву.  

САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

У Нишу, дана   04.05.2015. године

                        Председник

     Проф. др  Зоран  Перишић



   

На  основу  члана  19  Закона  о  безбедности  саобраћаја  на  путевима  („Службени
гласник Републике Србије“ број 41/2009, 53/2010 и 101/2011) и члана 3 Пословника о
раду  Савета  за  безбедност  саобраћај  града  Ниша,  број  720/2011-01  од
15.03.2011.године,
Савет  за  безбедност  саобраћаја  града  Ниша,  на  седници  од  28.04.2015. године,
доноси

                                              Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује  се Предлог Програма о  изменама  и  допунама  Програма коришћења
средстава  за  унапређење  безбедности  саобраћаја  на  територији  града  Ниша  за
2015. годину. 

II  Предлог Програма  о изменама и допунама Програма коришћења средстава за
унапређење  безбедности  саобраћаја  на  територији  града  Ниша  за  2015.  годину,
доставља се председнику Градског Већа града Ниша ради увршћивања у дневни ред
седнице Градског Већа.

III  За представника предлагача по овом предлогу на седници Градског Већа града
Ниша, одређује се Михајло Здравковић, члан Савета за безбедност саобраћај града
Ниша.

Број: 1806/2015-09
Датум: 28.04.2015. године

САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ГРАДА НИША

                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК

                                                                                          Проф. др  Зоран  Перишић



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

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 2015. ГОДИНУ

став 3, позиција 2.5 која се мења:

Позиција Назив позиције
Износ

[дин.]

2.5
Набавка теретног моторног возила за одржавање 
саобраћајне сигнализације

4.630.000,00


