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Година  XXX    Бр. 18                     22. Јун 2021. године                        Бесплатан примерак 

 

На основу  члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја  на путевима („Службени гласник РС“, број 41/09, 

53/10, 101/11, 32/13-одлука УС, 55/14, 96/15-др.закон, 9/16, 24/18, 41/18,41/18-др.закон, 87/18, 23/19 и 128/20-др.закон ), 

члана 2. Правилника о раду Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник 

Републике Србије“, број 8/20), члана 69. став 1. тачка 21. Статута општине Алексинац („Службени лист општине 

Алексинац“,  број 29/18) и члана 66. став 1.Пословника Општинског већа општине Алексинац („Службени лист општине 

Алексинац“, број 3/21), Општинско веће општине Алексинац дана 22.06.2021.године,  донело је 

 

РЕШЕЊЕ  

О  ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА 

ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

       I 

Оснива се Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима Општине Алексинац (у даљем 

тексту Савет), као стручно тело ради обављања послова из области безбедности саобраћаја на путевима који су у 

надлежности општине Алексинац. 

     II 

 Савет има председника, заменика председника и (8) чланова.   

 У Савет се именују: 

  За председника: 

 1.Дејан Милошевић, начелник Општинске управе општине Алексинац. 

  За заменик председника: 

 2.Милош Милошевић, помоћник председника општине Алексинац. 

 За чланове: 

 3. Ненад Станковић, председник Скупштине општине Алексинац; 

 4.Милош Цолић, саобраћајни инспектор у Одељењу за инспекцијске послове Општинске управе општине 

Алексинац; 

 5.Никола Стевановић, руководилац Одсека за заједничке послове, осигурање и обезбеђење објеката и имовине 

Одељења за општу управу и друштвене делатности Општинске управе општине Алексинац; 

 6.Јасмина Миленовић, саветник у Одељењу за комуналне и грађевинске послове Општинске управе општине 

Алексинац; 

 7.Срђан Токић, начелник Полицијске станице Алексинац; 

 8.Иван Петровић, власник Ауто школе „АС Зебра 90“ у Алексинцу; 

 9.Драган Чоловић, власник фирме „Ал-такси“ у Алексинцу; 

 10.Новица Драгићевић, в.д. директор ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац. 

 За секретара Савета именује се Данијела Павловић, дипломирани правник, саветник у Одељењу за скупштинске 

послове Општинске управе општине Алексинац. 

III 

У раду Савета могу да учествују и представници других заинтересованих субјеката. 

IV 

Задаци Савета су да: 

-Остварује сарадњу са органима и организацијама из области безбедности саобраћаја и усклађује послове у 

функцији унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Алексинац; 

-Иницира и прати превентивне и друге активности у области безбедности саобраћаја на путевима на територији 

општине Алексинац; 

-Учествује у изради  стратегије, акционих планова и годишњег плана безбедности саобраћаја на путевима на 

територији општине Алексинац; 
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-Даје мишљење о предлозима одлука и других аката којим се унапређују питања од интереса за безбедност 

саобраћаја; 

-Извештава Општинско веће о стању безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Алексинац; 

-Покреће иницијативе за унапређење саобраћајног васпитања и образовања, превентивно- промотивне 

активности, техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима на 

територији општине Алексинац, усмерава и прати реализацију утврђених програма и информише јавност; 

-Предлаже Општинском већу програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја 

на путевима на територији општине Алексинац. 

V 

Савет може формирати радне групе за поједине области рада. 

VI 

Председнику, заменику председника, члановима  и секретару Савета за координацију послова безбедности 

саобраћаја на путевима општине Алексинац припада новчана накнада за учешће у раду Савета у складу са Одлуком о 

накнади трошкова одборницима и другим лицима у органима општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, 

број 29/15, 27/16, 25/17,  26/17 и 12/21).  

VII 

Организационе и административно-техничке послове за потребе рада Савета врши  секретар савета, уз стручну 

подршку надлежних служби Општинске управе општине Алексинац. У случају одсутности секретара савета 

организационе и административно-техничке послове за потребе рада Савета вршиће дипломирани правник из одељења за 

Скупштинске послове Општинске управе општине Алексинац. 

VIII 

Општинско веће ће донети Правилник о раду Савета за координацију безбедности саобраћаја на путевима, у 

којем ће уредити организацију и начин рада, у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог решења. 

IX 

Мандат чланова Савета је четири године. 

X 

Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о оснивању Савета за безбедност саобраћаја на 

путевима општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 21/17, 12/18, 28/19 и 32/20). 

XI 

Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Алексинац“.  

 

II/01Број: 020-103 

У Алексинцу, 22.06.2021.године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

                                                                             Далибор Радичевић, с.р. 

Садржај: 

    Рег.бр.                                                                                                                                                                                                      
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Издавач Општина Алексинац – Одељење за скупштинске послове, Алексинац, Књаза Милоша бр.169, тел.: 

018/809-005, факс: 018/804-107, излази: по потреби, уређује: секретар Скупштине, штампа: Скупштина општине 

Алексинац. 
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