БРОЈ 12/17, КОСЈЕРИЋ, 13. септембар 2017. ГОДИНЕ

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 и 9/2016 – одлука УС) и члана 61. Статута општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, бр. 9/08) Општинско веће општине Косјерић, на седници одржаној 12. септембра 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о оснивању Савета за безбедност саобраћаја на
путевима општине Косјерић
1.

2.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Оснива се Савет за безбедност саобраћаја на
путевима општине Косјерић (у даљем тексту:
Савет), као тело за координацију послова безбедности саобраћаја, са трајним задатком подстицања, организовања и усклађивања послова
безбедности саобраћаја на путевима из надлежности општине Косјерић.
Савет из тачке 1. овог решења чине:
Жарко Ђокић, председник општине Косјерић,
председник Савета,
Марко Марковић, помоћник председника општине, заменик председника Савета,
Александар Коловић, Полицијска станица Косјерић, члан,
Ацо Караклајић, ОШ „Мито Игумановић“, члан,
Момир Миловановић, Техничка школа Косјерић, члан
Данило Јовић, Општинска управа Косјерић,
члан,
Душко Ђукић, „Златиборски 106 радио“, члан.

1) Стратегију безбедности саобраћаја на путевима,
2) Извршни план безбедности саобраћаја,
3) Програм рада у области безбедности саобраћаја,
4) Програм трошења средстава намењених унапређењу
безбедности саобраћаја и др. као и иницијативе за доношење нових и измене постојећих прописа који се односе на безбедност саобраћаја.
4. Савет разматра предлоге и даје мишљење на све акте
који се односе на безбедност саобраћаја на путевима.
5. Савет може формирати радне групе за поједине области рада.
6. Стручне, организационе и административно-техничке
послове за потребе Савета обављаће орган надлежан
за послове саобраћаја.
7. Општинско веће општине Косјерић ће донети Правилник о раду Савета у којем ће уредити организацију и
начин рада, у року од 30 дана од дана ступања на снагу
овог решења.
8. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Косјерић“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 347-10/2017
У Косјерићу, 12. септембра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,
Жарко Ђокић

У раду Савета могу да учествују и представници
других заинтересованих субјеката.
3. Савет непрекидно 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 и
исте предлаже Општинском већу, а посебно иницијативе за доношење стратешких аката, програма и планова, као што су:

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 и 9/2016 – одлука УС) и члана 61. Статута општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, бр. 9/08) Општинско веће општине Косјерић, на седници одржаној 12. септембра 2017. године, донело је
ПРАВИЛНИК
о раду Савета за безбедност саобраћаја на путевима
општине Косјерић
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Члан 6.
На седницама Савета се води Записник који се
усваја на наредној седници.
О усвајању Записника са претходне седнице,
гласа се на првој наредној седници Савета.
Записник се усваја простом већином гласова
чланова Савета.
Члан 7.
Савет и његове радне групе подносе Општинском већу годишњи Извештај о реализованим активностима из Плана и програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима
општине Косјерић најкасније до 31. јануара текуће године
за претходну годину.
Извештај из става 1. овог члана Општинско веће
разматра и о усвајању истог гласа на првој наредној седници.
Стручни, организациони и административни послови
Члан 8.
Стручне, организационе и административно-техничке послове за потребе Савета, врши орган Општинске
управе надлежан за саобраћај.
Ступање на снагу и објављивање
Члан 9.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине Косјерић“.

Члан 1.
Овим Правилником уређују се организација, начин рада и формирања радних група Савета за безбедност саобраћаја на путевима општине Косјерић (у даљем
тексту: Савет).
Организација Савета
Члан 2.
У раду Савета учествују чланови утврђени у решењу о оснивању број 347-10/2017 од 12. септембра
2017. године донетог од стране 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 3.
Савет може формирати радне групе, као облик
непосредног рада чланова Савета које су задужене за поједине области рада у безбедности саобраћаја на путевима.
Радне групе из става 1. овог члана могу бити
формиране за:
- унапређење саобраћајног образовања и
васпитања;
- унапређење безбедности путева и улица у
општини Косјерић;
- техничко регулисање саобраћаја;
- заштиту рањивих учесника у саобраћају;
- превентивно-промотивне активности у безбедности саобраћаја и
- научно-истраживачки рад у безбедности саобраћаја на путевима.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 347-11/2017
У Косјерићу, 12. септембра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,
Жарко Ђокић

Савет може образовати и друге радне групе.
Свака радна група има председника и најмање два члана.
Председника и чланове радне групе именује Савет на
својој седници. Председник радне групе се именује из редова чланова Савета, а чланови могу бити и друга лица.
Председник и чланови радне групе доносе писмени извештај у коме износе свој став о питањима за која је радна група оформљена. Председник, односно члан
радне групе може изузети своје мишљење делимично
или у целини.
О организовању, саставу, задацима и обавезама радних група Савет доноси посебан закључак.
Члан 4.
Савет доноси годишњи План и програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Косјерић најкасније до 31. јануара за текућу годину.
Програм из става 1. овог члана по потреби се
може мењати.
Начин рада
Члан 5.
Савет ради у седницама које сазива председник
Савета.
Савет доноси одлуке из своје надлежности простом већином гласова чланова Савета.
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Садржај

страна

Решење о оснивању Савета за безбедност саобраћаја на путевима општине Косјерић ...................
Правилник о раду Савета за безбедност саобраћаја на путевима општине Косјерић ......................

Издавач: Скупштина општине Косјерић
Одговорни уредник: Секретар Скупштине општине Косјерић
Штампа: "Сито Стар" Горобиље, Пожега
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