СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРБАС
БРОЈ 9. ВРБАС 1. СЕПТЕМБАР 2010. ГОДИНА XLVI

107.

На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(“Службени гласник РС”, број 41/09) и члана 13. Одлуке о Општинском већу
општине Врбас («Службени лист општине Врбас», број 12/2008), Општинско
веће општине Врбас, на седници одржаној 1. септембра 2010. године, донело је

РЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА
ПУТЕВИМА
1. Оснива се Општински савет за безбедност саобраћаја на путевима (у даљем
тексту: Општински савет) као тело за координацију, са трајним задатком
подстицања, организовања и усклађивања послова безбедности саобраћаја
на путевима из надлежности Општине Врбас.
2. Општински савет из тачке 1. oвог решења чине:
- Члан општинсог већа Алексадар Крунић, председник
- Директор ЈП „Врбас“ Владимир Папуга, заменик председника
- Представник полицијске станице Врбас Вељко Милекић, члан
- Општински саобраћајни инспектор Михал Ковач, члан
- Представник ЈП „Дирекција за изградњу“ Врбас Александар Николић,
члан
- Представник АМК „Будућност“ Вујо Јовановић, члан
- Представник техничких прегледаЈовица Михајловић, члан
- Представник ауто-школа Драган Копривица, члан
- Представник основних школа Снежана Станар, члан.
У раду Општинског савета могу да учествују и представници других
зантересованих субјеката.
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3. Општински 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:
а. Стратегију безбедности саобраћаја на путевима,
б. Извршни план безбедности саобраћаја,
в. Програм рада у области безбедности саобраћаја,
г. Програм трошења средстава намењених унапређењу безбедности
саобраћаја,
ђ. и друго,
као и иницијативе за доношење нових и измене постојећих прописа који се
односе на безбедност саобраћаја.
4. Општински савет разматра предлоге и даје мишљење на све акте који се
односе на безбедност саобраћаја на путевима.
5. Општински савет може формирати радне групе за поједине области рада.
6. Стручне, организационе и административно-техничке послове зa потребе
Општинског савета обављаће Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине.
7. Општинско веће ће донети Правилник о раду Општинског савета за
безбедност саобраћаја на путевима, у којем ће уредити организацију и начин
рада, у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог решења.
8. Oво решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
“Службеном листу општине Врбас.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПТШИНЕ ВРБАС
Број: 06.3-102/2010-III/02
Дана: 1. септембра 2010. године
ВРБАС

Председник Општинског већа,
др Жељко Видовић, с.р.
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108.

На основу члана 8. став 3. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(“Службени гласник РС”, број 41/09) и члана 13. Одлуке о Општинском већу
општине Врбас (“Службени лист општине Врбас”, број 12/2008), Општинско веће
општине Врбас, на седници одржаној 1. септембра 2010. године, донело је
ПРАВИЛНИК
О РАДУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА
ПУТЕВИМА
Предмет уређења
Члан 1.
Овим Правилником уређују се организација и начин рада Општинског
савета за безбедност саобраћаја на путевима (у даљем тексту: Општински
савет) и начин формирања његових радних група.
Организација Општинског савета
Члан 2.
У раду Општинског савета учествују чланови утврђени у решењу донетом
од стране Општинског већа, као и представници других заинтересованих
субјеката, по позиву председника Општинског савета.
Представници других заинтересованих субјеката који учествују у раду
Савета, по позиву председника
Општинског савета, немају права гласа
приликом одлучивања.
Радне групе
Члан 3.
Општински савет формира радне групе као облик непосредног рада
чланова Општинског савета које су задужене за поједине области рада у
безбедности саобраћаја на путевима.
Организују се радне групе за:
- унапређење саобраћајног образовања и васпитања,
- унапређење безбедности путева и улица у општини,
- техничко регулисање саобраћаја,
- заштиту рањивих учесника у саобраћају,
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превентивно-промотивне активности у безбедности саобраћаја и
научно/развојно-истраживачки рад у безбедности саобраћаја на
путевима.
Могу се организовати и друге радне групе.

Свака радна група има најмање три члана, од којих је један председник
радне групе. Председника и чланове радне групе именује Општински савет на
својој седници. Председник радне групе се именује из редова чланова
Општинског 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 и задацима и обавезама радних група
Општински савет доноси посебан закључак.
Начин рада
Члан 4.
На сазивање седнице, начин рада и одлучивања, подношење извештаја и
вођење записника Општинског савета за безбедност саобраћаја на путевима и
његових радних група примењују се одредбе Пословника Општинског већа
Општине Врбас (“Службени лист општине Врбас”, број 18/2008) које се односе и
на рад радних тела.
Стручни, организациони и административни послови
Члан 5.
Стручне, организационе и административно техничке послове за потребе
Општинског савета врши Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине.
Ступање на снагу и објављивање
Члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
«Службеном листу општине Општине Врбас».
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