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На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл.гласник РС“ 

бр.41/2009, 53/2010, 101/11, 32/2013- одлика УС, 55/2014, 96/2005-др.закон и 9/2016- одлука 
УС одлука УС, 24/2018, 41/2018 и 41/2018 – др. закон, 87/18 и 23/19), члана 63. тачка 19) 
Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 6/19), члана 12. и 13. 
Пословника о раду Општинског већа општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“ бр. 69/09), 
Oпштинско веће општине Димитровград на седници одржаној дана 05.02.2020. године доноси:  

РЕШЕЊЕ О ОСНИВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА 
ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

Оснива се Општински Савет за безбедност саобраћаја на путевима општине Димитровград 
(у даљем тексту Општински Савет), као тело за координацију, са трајним задатком подстицања, 
организовања и усклађивања послова безбедности саобраћаја на путевима из надлежности 
општине Димитровград. 

Општински Савет из става 1. овог Решења чине: 

1. Инспектор за саобраћај и путеве – Саша Марков - Председник Општинског Савета; 

2. Представник полиције, Командир ПС Димитровград: Горан Соколов-члан; 

3. Представник из области образовања: Бобан Геров - члан; 

4. маст.инж.саоб. Данијел Димитријевић - члан; 

5. спец.струк.инж.саобр. Ђорђе Маринков - члан; 

6. спец.струк.инж.саобр. Ивана Исић - члан; 

Председник и чланови Општинског Савета именују се на период од 5 година. 

Општинско Веће може и пре истека времена на које су именовани, разрешити поједине 
чланове Општинског Савета и именовати нове на начин и по поступку прописаном Пословником 
општинског Већа општине Димитровград. 

Општински Савет непрекидно прати стање безбедности саобраћаја на путевима општине 
Димитровград и на основу тога покреће иницијативе за предузимање одговарајућих мера и 
активности у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима и исте предлаже 
општинском Већу, а посебно иницијативе за доношења стратешких аката, програма и планова, 
као што су: 

- Стратегија безбедности саобраћаја на путевима општине Димитровград; 

- Годишњи план и програм рада у области безбедности саобраћаја; 
- Програм трошења средстава намењених за финансирање унапређења 
безбедности саобраћаја и др. 

Општински Савет покреће и иницијативе за измене постојећих и доношење нових прописа 
који се односе на безбедност саобраћаја на путевима. 

Општински Савет сачињава предлог извештаја о стању безбедности саобраћаја на 
путевима општине Димитровград, два пута годишње и исти упућује општинском Већу општине 
Димитровград на усвајање. 
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Општински Савет разматра предлоге и даје мишљење на све акте који се односе на 
безбедност саобраћаја на путевима.  

Такође, Општински Савет, преко својих радних група, разматра, учествује у свим пројектима 
који се односе на саобраћајни систем општине Димитровград, даје предлоге, сугестије и 
координише рад правних субјеката чији је оснивач општина Димитровград а које у делокругу 
свог рада обављају послове из области саобраћаја. 

Општински Савет може формирати радне групе за поједине области рада. 

Стручне, организационе и административно-техничке послове за потребе Општинског 
Савета обавља ће Општинска управа општине Димитровград- одељење за општу управу и 
ванпривредне делатности. 

Општинско Веће општине Димитровград, на иницијативу Општинског Савета, донеће 
Правилник о раду Општинског Савета, у којем ће бити уређена организација и начин рада. 

Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу 
општине Димитровград. 

 
 
Број: 06-9/20-15/174-3 
У Димитровграду,  

      05.02.2020. године 
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                                                                                                           ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  
                                                                                                                ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                     Зоран Геров, с.р. 
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ОСНИВАЧ: 
Скупштина општине Димитровград 
ИЗДАВАЧ: 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
Одговорни уредник: 
Зорица Соколов, секретар Скупштине општине Димитровград 
Технички уредник: 
Маја Алексов Методиев, координатор послова за ЛЕР и преводилац за бугарски језик 
Е-mail: skupstina@dimitrovgrad.rs 
Тел: 010 / 361 – 582 
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