На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на
путевима („Службени гласник РС“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011,
32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др. закон, 9/2016 – одлука УС,
24/2018, 41/2018, 41/2018 – др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 – др.
закон) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша", број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и
144/2016),
Градско веће Града Ниша, на седници од _______________, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
ГРАДА НИША
I. Оснива се Савет за безбедност саобраћаја Града Ниша (у даљем тексту:
Савет), као тело за координацију које подстиче, организује и усклађује
послове безбедности саобраћаја на путевима који су из делокруга Града
Ниша, у саставу:
1. Драгана Сотировски, Градоначелница Града Ниша, председница;
2. Владислава Ивковић, помоћница Градоначелнице Града Ниша,
заменица предсенице;
3. Игор Трајковић – представник Градске управе за комуналне
делатности и инспекцијске послове, секретар;
4. Марко Лилић – представник Градске управе за комуналне
делатности и инспекцијске послове, члан;
5. Звездан Миленковић – представник Градске управе за друштвене
делатности, члан;
6. Мирјана Радовановић – представница Градске управе за финансије,
члан;
7. Мирјана Илић – представница Градске управе за финансије, члан;
8. Никола Станојевић – представник Градске управе за комуналне
делатности и инспекцијске послове- Комунална милиција, члан;
9. Драган Пешић – представник Министарства унутрашњих послова
Републике Србије, ПУ Ниш, члан;
10. Милош Петковић – представник Министарства унутрашњих послова
Републике Србије, ПУ Ниш, члан;
11. Иван Цветковић – представник ЈКП Дирекција за јавни превоз Града
Ниша, члан;
12. Раде Аврамовић – представник ЈП Дирекција за изградњу Града
Ниша, члан;
13. Maрјана Радосављевић – представница ЈКП ''Паркинг сервис'' Ниш,
члан;
14. Милан Милојевић – представник ЈП Завод за урбанизам Ниш, члан;

15. Дејан Филиповић – представник Завода за хитну медицинску помоћ
Ниш, члан;
II. Задаци Савета су да:
- учествује у доношењу стратешких аката, као што су стратегија
безбедности саобраћаја, програм рада у области безбедности
саобраћаја, извршни план безбедности саобраћаја и сл.;
- предлаже Градском већу Града Ниша доношење Програма
коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на
територији Града Ниша;
- доставља на сагласност Градском већу Града Ниша извештај о
реализацији Програма коришћења средстава за унапређење
безбедности саобраћаја на територији Града Ниша;
- анализира одређена питања из области безбедности саобраћаја,
саобраћајне превенције, иницира и предлаже мере за унапређење
безбедности саобраћаја;
- прати стање безбедности саобраћаја на путевима и на основу тога
покреће иницијативе за предузимање одговарајућих мера и
активности у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима;
- организује и подстиче активност на саобраћајном васпитању и
образовању грађана (саобраћајно – васпитне акције и манифестације,
тумачења, израда и обезбеђење васпитно – пропагандних материјала,
научно – истраживачки рад, закључивање уговора између
заинтересованих организација и органа за обезбеђење саобраћајне
превентиве и сл);
- разматра и даје мишљење на захтеве или самоиницијативно по
предлозима закона, одлука и других аката којима се уређују питања
од интереса за безбедност саобраћаја;
- разматра и предлаже решења урбанистичких планова и пројеката
важних саобраћајних објеката у циљу унапређењa безбедности
саобраћаја;
- остварује, подстиче и иницира сарадњу са свим субјектима у
саобраћају;
- сарађује са одговарајућим телима за безбедност саобраћаја у
Републици;
- сарађује са саветима и комисијама за безбедност саобраћаја суседних
градова и општина;
- даје мишљење о предлозима за техничко регулисања саобраћаја;
- разматра и друга питања од интереса за безбедност саобраћаја.
III. Савет може формирати радне групе за поједине области рада. Радне
групе имају руководиоца из реда Савета и два члана из области за које
се група образује, који се могу именовати из реда стручне јавности.

IV.

Стручне и административне послове за потребе Савета обављаће
Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове.

V.

До доношења новог Пословника о раду Савета за безбедност саобраћаја
Града Ниша, примењиваће се Пословник о раду Савета за безбедност
саобраћаја Града Ниша, број 2761/2016-01 од 25.08.2016. године.

VI.

Секретару и члановима Савета, који присуствују раду Савета, за рад у
Савету припада право на накнаду. Наведена накнада се исплаћује по
дану одржавања седнице Савета у нето износу од 1.500,00 динара.
Захтев за исплату накнаде за рад лица из става 1 ове тачке одобрава се
на основу решења о образовању Савета и извода из записника са
седница Савета.
Исплата накнаде за рад лица из става 1 ове тачке, вршиће се у року од
тридесет дана по одржаној седници Савета.
Средства за исплату накнаде за рад у Савету обезбеђују се Програмом
коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на
територији Града Ниша за текућу годину.

VII.

Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о оснивању Савета
за безбедност саобраћаја Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'',
број 44/2017, 8/2018, 89/2018 и 84/2019).

VIII. Решење објавити у ''Службеном листу Града Ниша''.
Број: _______________
У Нишу, ___________. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИЦА
Драгана Сотировски

Образложење
У циљу реализације обавезе прописане чланом 8. став 2 Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број 41/2009,
53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др. закон, 9/2016 –
одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 –
др. закон), који прописује да извршни орган јединице локалне самоуправе,
односно градско веће, оснива тело за координацију (комисију, савет и сл.)
ради усклађивања послова безбедности саобраћаја на путевима који су из
делокруга јединице локалне самоуправе, израђен је нацрт Решења о
образовању Савета за безбедност саобраћаја Града Ниша.
Доношењем решења формира се тело за координацију и усклађивање
послова безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Ниша и
дефинишу задаци Савета, организација рада и остали елементи од значаја за
рад наведеног тела.
Такође, стварају се услови за свестрано и аналитичко праћење и
унапређење области безбедности саобраћаја, кроз иницирање и реализацију
превентивних и других активности у области безбедности саобраћаја на
путевима, организовању и спровођењу активности које подстичу саобраћајно
васпитање и образовање грађана и сарадњу са Агенцијом за безбедност
саобраћаја Републике Србије и телима за безбедност саобраћаја из осталих
локалних самоуправа.
Имајући у виду наведено, израђено је решење као у диспозитиву.
ГРАДСКА УПРАВА
ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ВД НАЧЕЛНИКА
Снежана Јовановић

