
                                                                                                                                                       

 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), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021-
др.закон), члана 63. став 1. тачка 6. и 24. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 06/2019-пречишћен текст) и члана 7. Пословника о раду Градског 
већа („Службени лист града Краљева“, број 21/2019-пречишћен текст), 
 

Градско веће града Краљева, на Осамдесет првој (ванредној) седници, одржаној 
дана 17. јуна 2022. године, донело је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА 
ПУТЕВИМА 

 
 

I 
 У Решењу о образовању и именовању чланова Савета за координацију послова 
безбедности саобраћаја на путевима (у даљем тексту: Решење) („Сл лист града 
Краљева“, број 41/2020, 46/2020 и 26/2021), тачка I којим се у Савет за координацију 
послова безбедности саобраћаја на путевима именују чланови Савета мења се тако 
што 
 

 - под редним бројем 3. уместо речи „Новица Лишанин, мастер менаџер, члан 
Градског већа задужен за област урбанизма, грађевинарства и стамбено-комуналне 
делатности“, треба да стоји „Владимир Баралић, члан Градског већа града 
Краљева ресорно задужен за област урбанизма, грађевинарства и стамбено-
комуналну делатност и рад са месним заједницама“, 
 - под редним бројем 8. уместо речи „Ивица Богојевић, директор ЈКП „Чистоћа““, 
треба да стоји „Новица Лишанин, в.д. директора ЈКП „Чистоћа“ Краљево“, 
 - под редним бројем 30. треба да стоји „Ивица Богојевић, 
дипл.инж.саобраћаја“ и 
 - под редним бројем 31. треба да стоји „Милош Моравчић, 
дипл.инж.саобраћаја, запослен на радном месту за послове саобраћаја у 
Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности“. 
 

II 
 Измене и допуне решења ступају на снагу даном доношења и објавиће се у 
„Службеном листу града Краљева“. 
 

III 
 Решење доставити: Председнику, заменику председника, члановима Савета, 
руководиоцу Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне 
делатности Градске управе града Краљева, руководиоцу Одељења за послове органа 
Града Градске управе града Краљева, руководиоцу Одељењу за заједничке послове 
Градске управе града Краљева, руководиоцу Одељења за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева-шефу Одсека за буџетско рачуноводство и уз 
материјал. 
 

Образложење 
 
          Правни основ за доношење решења је члан 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) којим је прописано да извршни орган 



                                                                                                                                                       

јединице територијалне аутономије, односно јединице локалне самоуправе, општинско, 
односно градско веће, може да оснује тело за координацију (комисија, савет и сл.), ради 
усклађивања послова безбедности саобраћаја на путевима који су из делокруга јединице 
територијалне аутономије, односно јединице локалне самоуправе. Чланом 17, 18. и 19. 
истог Закона су прецизирани извори финансирања унапређења безбедности саобраћаја, 
као и средства финансирања (по областима: Унапређење саобраћајне инфраструктуре са 
становишта унапређења безбедности саобраћаја на путевима-50% планираних средстава, 
а остале области: Унапређење саобраћајног васпитања и образовања, Рад Савета, 
Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја, 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, преосталих 50% планираних средстава), а 
према Програму коришћења буџетског фонда за саобраћај, који доноси извршни орган 
јединице локалне самоуправе, на предлог тела за координацију.  

 Чланом 46. у вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021-
др.закон) прописана је надлежност општинског односно градског већа као органа јединице 
локалне самоуправе, док су чланом 63. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 6/2019-пречишћен текст) утврђени послови које обавља Градско веће 
града Краљева, па је, између осталог ставом 1. тачка 6. истог члана прописано да се 
Градско веће стара о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности 
Републике, а тачком 24. да образује Савет за безбедност саобраћаја, именује председника 
и чланове и најмање два пута годишње подноси Скупштини извештај о стању безбедности 
саобраћаја на територији Града, који је дужно да учини доступним јавности. 

 Дописом градоначелника града Краљева број: 536-1/22 од 01.06.2022. године, 
предложени су Новица Лишанин, в.д. директора ЈКП „Чистоћа“ Краљево, Владимир 
Баралић, члан Градског већа града Краљева ресорно задужен за област урбанизма, 
грађевинарства и стамбено-комуналну делатност и рад са месним заједницама и Милош 
Моравчић, дипл.инж.саобраћаја, запослен на радном месту за послове саобраћаја у 
Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности, за чланове 
Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима. Такође, члан 
Савета остаје и Ивица Богојевић, дипл.инж.саобраћаја. 
 
 
 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 

Број: 011-210/2022-I; Дана: 17. 06. 2022. године 
 
 
 
 
 

                                                                                          Председник Градског већа 
                                                                                        Градоначелник града Краљева 
 
                                                                                Др Предраг Терзић, дипл. политиколог 


