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Бесплатан примерак

На основу члана 8. став 3. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“,
број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13, 55/14 и 96/15) и члана 72.тачка 18. Статута општине Алексинац (“Службени
лист општине Алексинац, број 7/13, 23/14, 9/15 и 21/15), Општинско веће општине Алексинац дана
05.02.2016.године, донело је
ПРАВИЛНИК
О РАДУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА
ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређује се организација, начин рада и одлучивање Савета за безбедност
саобраћаја на путевима општине Алексинац (у даљем тексту: Савет), као и организација и начин рада
његових радних тела и друга питања од значаја за рад Савета.
Члан 2.
Седнице Савета су отворене за јавност.
Изузетно, Савет може о појединим питањима из своје надлежности расправљати без присуства
јавности.
II ОРГАНИЗАЦИЈА САВЕТА
Члан 3.
У раду Савета учествују чланови Савета утврђени решењем Општинског већа, као и представници
других заинтересованих субјеката, по позиву председника Савета.
Представници других заинтересованих субјеката који учествују у раду Савета, по позиву
председника Савета, немају право гласа приликом одлучивања.
Члан 4.
Савет се именује на период од 4 (четири) године.
Члан 5.
Чланство у Савету престаје:
- разрешењем,
- оставком
- истеком мандата и
- у другим случајевима предвиђеним законом.
Члан 6.
Председника Савета разрешава Општинско веће на предлог најмање 1/2 чланова Општинског већа, а
чланове Савета разрешава Општинско веће на образложени предлог председника Савета.
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Истовремено са предлогом за разрешење овлашћени предлагач подноси предлог за избор новог
члана и председника Савета. Општинско веће истовремено доноси одлуку о разрешењу и избору чланова
Савета.
Члану Савета који је разрешен престаје дужност даном доношења решења.
Члан 7.
У случају подношења оставке од стране председника или члана Савета, истом престаје функција
даном одржавања седнице Општинског већа на којој је констатовано да је оставка поднета, односно даном
одржавања прве наредне седнице ако је оставку поднео између две седнице.
О поднетој оставци не отвара се претрес, нити се одлучује.
На истој седници на предлог овлашћеног предлагача именује се нови члан, односно председник
Савета.
III ДЕЛОКРУГ И НАЧИН РАДА САВЕТА
Члан 8.
Задаци Савета су да:
-анализира, прати и предлаже мере за унапређење опште безбедности саобраћаја на путевима на територији
општине Алексинац,
-обавља превентивно- промотивне активности и води кампању о безбедности саобраћаја на путевима на
територији општине Алексинац,
-припрема предлог стратегије и годишњег плана безбедности саобраћаја на путевима који доноси
Скупштина општине Алексинац, у складу са Националном стратегијом и Националним планом који доноси
Влада Републике Србије,
-формира систем јединствене основе евидентирања и праћења значајних обележја безбедности саобраћаја на
путевима,
-припрема Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима
на територији општине Алексинац.
-припрема предлог извештаја о стању безбедности саобраћаја на путевима који Општинско веће подноси
Скупштини општине Алексинац најмање двапут годишње,
-обавља и друге послове везане за унапређење безбедности саобраћаја у складу са законом.
Члан 9.
Савет ради у седницама које сазива председник Савета по својој иницијативи и на захтев једне
трећине чланова Савета, а са претходно утврђеним дневним редом.
У одсутности председника Савета, седницу Савета сазива заменик председника Савета.
Седницом председава председник Савета, кога у случају одсутности замењује заменик председника
Савета.
Члан 10.
Савет ради и пуноважно одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја чланова Савета.
Савет одлучује већином гласова присутних чланова Савета.
Гласање се врши јавно.
Резултат гласања утврђује председник.
На седници се води записник о току рада и донетим закључцима.
Члан 11.
Седнице Савета одржавају се по потреби.
Председник по правилу сазива седнице писаним путем.
Уз позив за седницу доставља се и предлог дневног реда.
Позив за седницу Савета, се по правилу, доставља најкасније три дана пре дана одређеног за одржавање
седнице.
У слућају хитности, председник може сазвати седницу у краћем року.
За седницу сазвану по хитном поступку по правилу се не доставља материјал за дневни ред који је
предложен, као ни записник са претходне седнице.
Савет може разматрати поједина питања и одлучивати по хитном поступку само ако за то постоје
оправдани разлози, односно ако би одлагање седнице Савета могло изазвати штетне последице.
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Члан 12.
Дневни ред се утврђује на основу предлога дневног реда који је назначен у позиву за седницу
Савета.
Председник отвара седницу, пошто претходно установи да седници присуствује већина од укупног
броја чланова Савета. У случају да седници не присуствује довољан број чланова за одлучивање, седница се
одлаже. У том случају се одсутни чланови обавештавају о дану одржавања нове седнице.
Седницу Савета води председник Савета, а у случају његове одсутности или спречености, седницу
води заменик председника Савета или лице које Савет одреди.
Члан 13.
Пре почетка рада Савета утврђује се дневни ред.
Пре усвајања дневног реда, члан Савета има право да предложи измене и допуне дневног реда.
По утврђивању дневног реда, приступа се усвајању записника са предходне седнице.Члан Савета
има право да стави примедбе на записник, о којима одлучује Савет приликом усвајања Записника.
Члан 14.
Рад на седници одвија се по редоследу утврђеном у дневном реду.
По свакој тачки дневног реда отвара се претрес.
Члан 15.
За извршавање појединих послова Савет може образовати стручне радне групе.
IV ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА И РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА
Члан 16.
Извори средстава за послове у функцији унапређења безбедности саобраћаја на путевима су:
-средства у висини од 30% наплаћених новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности
саобраћаја на путевима учињених на територији општине Алексинац,
-буџет општине Алексинац,
-поклони или прилози покровитеља дати општини Алексинац,
-остали приходи.
Члан 17.
Средства у висини од 50% од средстава из тачке 2. претходног члана, користе се за поправљање
саобраћајне инфраструктуре, а преосталих 50% за финансирање осталих мера унапређења безбедности
саобраћаја на путевима.
Средства из става 1. овог члана, користе се према програму који доноси Општинско веће на предлог
Савета.
V АКТИ САВЕТА
Члан 18.
Савет доноси: предлоге и закључке.
Акта које доноси Савет потписује председник Савета , а у случају његове одсутности заменик
председника Савета.
VI РАДНА ТЕЛА САВЕТА
Члан 19.
За вршење одређених послова, предвиђених овим Правилником, Савет образује сталне и повремене
радне групе као облик непосредног рада члана Савета које су задужене за поједине области рада у
безбедности саобраћаја на путевима.
Члан 20.
Сталне радне групе Савета су:
Радна група за унапређење саобраћајне инфраструктуре,
Радна група за унапређење саобраћајног васпитања и образовања и превентивно-промотивне активности из
области безбедности саобраћаја и
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Радна група за научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја и техничко опремање јединица
саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима и других органа надлежних за
послове безбедности саобраћаја.
Члан 21.
Радна група образује се ради проучавања одређених питања и извршавања појединих послова и
задатака из надлежности Савета.
Актом о образовању радне групе одређује се састав, задаци и начин њеног рада.
Члан 22.
Чланови радних група именују се из реда чланова Савета, стручних и јавних радника.
Председник радне групе Савета именује се по правилу из реда чланова Савета.
Члан 23.
Радне групе Савета раде у седницама.
Председник радне групе стара се о организовању и припремању седнице, сазива седнице, предлаже
дневни ред и стара се о извршавању закључака радне групе.
Председник и чланови радне групе подносе писмени извштај у коме износе свој став о питањима за
које је радна група оформљена.
О организовању, саставу и задацима и обавезама радних група Општински савет доноси посебан
закључак.
VII СТРУЧНА СЛУЖБА САВЕТА
Члан 24.
Стручне и организационе послове за потребе Савета обављаће Општинска управа – Одељење
надлежно за послове саобраћаја.
Члан 25.
Овај Правилник ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Алексинац“.
II/01Број: 02/23
У Алексинцу, 05.02.2016.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Станковић, с.р.
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Издавач Општина Алексинац – Служба за скупштинске послове, Алексинац, Књаза Милоша бр.169, тел.: 018/804-711, факс:
018/804-107, излази: по потреби, уређује: секретар Скупштине, штампа: Скупштина општине Алексинац.

