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Лозница  
 
 Градско веће града Лознице на својој 93. редовној седници одржаној  31.01.2019. 
године, разматрајући Предлог Програма коришћења средстава за финансирање 
унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Лозница у 2019. 
години Савета за безбедност саобраћаја на територији града Лознице, а на основу 
чланова 17, 18. и 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник 
РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 55/2014, 32/2013 - Одлука УС РС, 96/2015 – др. 
закон, 9/2016 - Одлука УС РС,  24/2018, 41/2018 – др. закон и 87/2018), члана 34. 
Одлуке о Градском већу (''Сл. лист града Лознице'', бр. 20/2008) и члана 63. Статута 
града Лознице (,,Сл. лист града Лозница“, бр. 1/2019 – пречишћен текст), донeло је 
 

П Р О Г Р А М 
 

коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности 
саобраћаја на путевима на територији града Лознице у 2019. години 

 
 
1. Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности 

саобраћаја на путевима на територији града Лознице у 2019. години, 
предвиђена су укупна средства у износу од 23.806.000,00  динара. 

 
 
2. За финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на 

територији града Лознице у 2019. години, предвиђена су средства у износу од 
11.903.000,00 динара и то за: 

 
- техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и 

регулишу саобраћај на путевима и других органа надлежних за послове 
безбедности саобраћаја, где су за ове намене предвиђена средства у износу 
од 5.000.000,00 динара, и то за: 

 
 техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу 

и регулишу саобраћај на путевима и других органа надлежних за 
послове безбедности саобраћаја – израда пројектне документације за 
постављање видео надзора  на важнијим раскрсницама на градском 
подручју Лознице, где су за ове намене предвиђена средства у износу 
од 600.000,00 динара, 

 
 техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу 

и регулишу саобраћај на путевима и других органа надлежних за 
послове безбедности саобраћаја – постављање видео надзора на 
важнијим раскрсницама на градском подручју Лознице  (укључујући 
набавку рачунарске и софтверске опреме и сл.), као и њихово 
умрежавање на централно место у просторијама Полицијске станице 
Лозница – саобраћајне полиције и у просторијама ЈП ''Лозница 
развој'' из Лознице, где су за ове намене предвиђена средства у 
износу од 2.400.000,00 динара, 
 

 техничко опремање јединица саобраћајне полиције – набавка 
мотоцикла, где су за ове намене предвиђена средства у износу од 
1.500.000,00 динара,  

 



 техничко опремање јединица саобраћајне полиције – набавка 
,,алкометара'', где су за ове намене предвиђена средства у износу од 
300.000,00 динара, 

 
 техничко опремање јединица саобраћајне полиције – набавка опреме 

за контролу и регулисање саобраћаја - ,,стоп'' таблица, 
светлоодбојних прслука, батеријских лампи, мерних трака, 
растегљивих баријера и др, где су за ове намене предвиђена средства 
у износу од 200.000,00 динара, 

 
 

- научно – истраживачки рад у области безбедности саобраћаја, где су за ове 
намене предвиђена средства у износу од 2.000.000,00 динара, и то за израду: 

 
 Стратегије безбедности саобраћаја на путевима на територији града 

Лознице и Годишњих планова безбедности саобраћаја за спровођење 
предметне Стратегије, где су за ове намене предвиђена средства у 
износу од 2.000.000,00 динара, 

 
 

- превентивно – промотивне активности из области безбедности саобраћаја, 
где су за ове намене предвиђена средства у износу од 3.903.000,00 динара, и 
то за:  

 

 вођење одговарајућих кампања за унапређење безбедности 
саобраћаја, где су за ове намене предвиђена средства у износу од 
300.000,00 динара; 

 

 набавку адекватне опреме (светлоодбојних прслука, светлоодбојних 
наруквица – трака, светлоодбојних беџева, светлоодбојних 
привезака, светлоодбојних врећица за ствари – торби, светлоодбојних 
кишобрана, ,,стопка'', батеријске лампе, опреме за школске 
саобраћајне патроле, безбедносних седишта за децу, кацига за 
мотоциклисте и бициклисте, ротационих светала за тракторе и др, 
сигурносних троуглова за спора возила – тракторе и др, сетова 
предњих и задњих светала за бицикле, ,,алко-тестера'', ,,пијаних 
наочара'', ,,handsfree'' или ,,bluetooth'' уређаја за телефонирање, 
ангажовање симулатора чеоног судара и сл.), где су за ове намене 
предвиђена средства у износу од 3.403.000,00 динара, 

 

 за обележавање /одржавање одговарајућих манифестација/ Глобална 
недеља безбедности саобраћаја, Недеља мобилности, Светски дан 
сећања на жртве саобраћајних незгода, ,,на матуру без аутомобила'', 
тренинга безбедне вожње, изложбе цртежа деце, школских квизова са 
темом безбедности саобраћаја и сл., где су за ове намене предвиђена 
средства у износу од 200.000,00 динара, 

 
 

- унапређење саобраћајног васпитања и образовања, где су за ове намене 
предвиђена средства у износу од 1.000.000,00 динара, и то за: 

 

 предавања, презентације, трибине, јавне часове и сл., где су за ове 
намене предвиђена средства у износу од 150.000,00 динара, 

 

 стручне семинаре, саветовања и сл., где су за ове намене предвиђена 
средства у износу од 150.000,00 динара, 

 

 вршњачку едукацију, где су за ове намене предвиђена средства у 
износу од 250.000,00 динара, 

 



 набавку одговарајућих публикација, бојанки, приручника за децу, 
васпитаче, учитеље, наставнике, стручне литературе и сл., где су за 
ове намене предвиђена средства у износу од 250.000,00 динара, 

 
 уређење полигона за адекватну обуку учесника у саобраћају / деце 

школског узраста, где су за ове намене предвиђена средства у износу 
од 200.000,00 динара 

 
 
3. За поправљање стања саобраћајне инфраструктуре на територији града 

Лознице, где су за ове намене предвиђена средства у износу од 11.903.000,00 
динара, а предвиђени су следећи инфраструктурни радови: 

 
- обележавање ,,зона школа'' на територији града Лознице, где су за ове 

намене предвиђена средства у износу од 403.000,00 динара, и то за: 
 

 постављање адекватних мерача брзине / уређаја за упозоравање 
возача о прекорачењу дозвољене брзине; 

 
- за израду пројеката светлосне саобраћајне сигнализације, као и за 

постављање нове и замену постојеће светлосне саобраћајне сигнализације 
где су за ове намене предвиђена средства у износу од 6.500.000,00 динара, и 
то за: 

 

 раскрсницу улица Слободана Пенезића и Бањске, 
 

  раскрсницу улица Бањске и булевара Доситеја Обрадовића, 
 

 раскрсницу улица Филипа Кљајића и Марка Радуловића, 
 

  раскрсницу улица Вука Караџића и Саве Ковачевића, 
 

  раскрсницу улица Пашићеве и Миодрага Борисављевића, 
 

 раскрсницу булевара Доситеја Обрадовића и улице Кнеза 
Милоша, 

 

 раскрсницу булевара Доситеја Обрадовића и улице Луке 
Стевића, 

 

 раскрсницу булевара Доситеја Обрадовића и улице Светог 
Саве, 

 

 раскрсницу булевара Доситеја Обрадовића и улице Павла 
Јуришића Штурма – обе раскрснице, 

 

 раскрсницу булевара Доситеја Обрадовића и улице Слободана 
Пенезића, 

 
- изградњу – уређење надземног пешачког прелаза – ''пасареле'', преко 

железничке пруге, а у близини Главне железничке станице, где су за ове 
намене предвиђена средства у износу од 5.000.000,00 динара,: 

 
 
4. Надлежни за спровођење активности из тачке 2. овог Програма / техничко 

опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу 
саобраћај на путевима и других органа надлежних за послове безбедности 
саобраћаја – израда пројектне документације, постављање видео надзора на 
важнијим раскрсницама на градском подручју Лознице и др., је ЈП ''Лозница 
развој'' из Лознице у сарадњи са Одељењем за финансије  и локалну пореску 
администрацију Градске управе Лозница – Одсек за јавне набавке. 



5. Надлежни за спровођење активности из тачке 2. овог Програма / техничко 
опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу 
саобраћај на путевима и других органа надлежних за послове безбедности 
саобраћаја / набавка мотоцикла, ,,алкометара'', опреме за контролу и 
регулисање саобраћаја, а за саобраћајну полицију је Одељење за финансије  и 
локалну пореску администрацију Градске управе Лозница – Одсек за јавне 
набавке. 

 

6. Надлежни за спровођење активности из тачке 2. овог Програма / активности у 
вези научно – истраживачког рада у области безбедности саобраћаја / набавка 
Стратегије безбедности саобраћаја на путевима на територији града Лознице и 
Годишњих планова безбедности саобраћаја за спровођење предметне 
Стратегије, је Одељење за финансије  и локалну пореску администрацију 
Градске управе Лозница – Одсек за јавне набавке. 

 

7. Надлежни за спровођење активности из тачке 2. овог Програма / активности 
на унапређењу саобраћајног васпитања и образовања / уређење полигона за 
адекватну обуку учесника у саобраћају, односно за унапређење саобраћајног 
образовања и васпитања деце школског узраста, је ЈП ''Лозница развој '' из 
Лознице, у сарадњи са Одељењем за финансије  и локалну пореску 
администрацију Градске управе Лозница – Одсек за јавне набавке. 

 

8. Надлежни за спровођење активности из тачке 2. овог Програма / превентивно 
– промотивних активности, као и осталих активности на унапређењу 
саобраћајног васпитања и образовања (изузев уређења поменутог полигона), је 
Савет за безбедност саобраћаја на територији  града Лознице, у сарадњи са 
Одељењем за финансије  и локалну пореску администрацију Градске управе 
Лозница – Одсеком за јавне набавке. 

 

9. Надлежни за спровођење активности из тачке 3. овог Програма / поправљање 
стања саобраћајне инфраструктуре на територији града Лознице, је ЈП 
''Лозница развој '' из Лознице, у сарадњи са Одељењем за финансије  и локалну 
пореску администрацију Градске управе Лозница – Одсеком за јавне набавке. 

 

10. Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности 
саобраћаја на путевима на територији града Лознице у 2019. години објавити у 
,,Службеном листу града Лозница". 

 
Овај Програм доставити: 

 
1. Градоначелнику, 
2. Председнику, заменику председника и члановима Савета за безбедност 

саобраћаја на територији  града Лознице, 
3. Начелнику Градске управе Лознице, 
4. Заменику начелника Градске управе Лознице, 
5. ЈП ''Лозница развој '' из Лознице, 
6. ЈКП ''Паркинг Сервис'' из Лознице, 
7. Одељењу за привреду и локални економски развој Градске управе Лознице, 
8. Одељењу за инспекцијске послове, комуналну полицију и ванредне 

ситуације Градске управе Лознице, 
9. Одељењу за планирање и изградњу Градске управе Лознице, 
10. Одељењу за финансије и локалну пореску администрацију Градске управе 

Лознице, 
11. Архиви х 2. 

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                  ГРАДСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                                Видоје Петровић, с.р. 


