
На основу члана 46. у вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16- 
др.закон, 47/18 и 111/21-др. закон), члана 14. 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-одлука УС, 24/18, 41/18, 
41/18-др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20-др.закон) у вези са чланом 34, 35. и 
36. Правилника о раду Савета за координацију послова безбедности 
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, број 8/20) и тачком II 
алинеја 2. Решења о образовању и именовању чланова Савета за 
координацију послова безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени лист града Краљева“, број 41/20, 46/20, 26/21 и 19/22), члана 
63. и члана 121. став 1. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и члана 39. став 1. и 2. Пословника 
о раду Градског већа града Краљева („Службени лист града Краљева“, 
број 21/19-пречишћен текст),  

Градско веће града Краљева, на Деведесет другој (ванредној) 
седници одржаној 1. септембра 2022.године, по разматрању Извештаја о 
стању безбедности саобраћаја на путевима на територији града Краљева за 
период јануар–јун 2022. године, донело је  

 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
  

УСВАЈА СЕ Извештај о стању безбедности саобраћаја на путевима на 

територији града Краљева за период јануар–јун 2022. године, број 21/22 од 
18.07.2022. године, поднет од стране Савета за координацију послова 

безбедности саобраћаја на путевима. 
 

Саставни део овог закључка чини Извештај Савета за координацију 

послова безбедности саобраћаја на путевима. 
 

II 
 

Закључак и Извештај из претходног става достављају се Скупштини 
града Краљева, са предлогом одговарајућег акта о усвајању извештаја. 

 
 

Закључак доставити: градоначелнику града Краљева, Скупштини 
града Краљева, Савету за координацију послова безбедности саобраћаја 

на путевима и уз материјал седнице Градског већа. 
 

 
ЗТ 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
БРОЈ: 06-263/2022-I; ДАНА: 01.09.2022. ГОДИНЕ 

 
 

                                                                    Председник Градског већа 
             градоначелник града Краљева 

                                          др Предраг Терзић, дипл. политиколог 


