СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Година и број: 5/2020

14.02.2020. године
Сремски Карловци

Примерак: 40,00 дин.

На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени
гласник РС", број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 (УС), 55/14, 96/15-др. закон, 9/16 (УС),
24/18, 41/18, 41/18 –др.закон, 87/18 и 23/19), одредаба Правилника о раду Савета за
координацију послова безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник
Републике Србије“, 8/2020), овлашћења из члана 46. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/2007,83/2014-др.закон, 101/2016др.закон, 47/2018) и члана 67. став 1. тачка 15. Статута Општине Сремски Карловци
(„Службени лист Општине Сремски Карловци“, бр. 7/2019), Општинско веће општине
Сремски Карловци, на 105. седници одржаној 14. фебруара 2020. године, донело је:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ
ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
I У Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на
територији Општине Сремски Карловци именују се:
1. Живорад Милановић, руководилац Одељења за комунално стамбене послове и
заштиту животне средине Општине Сремски Карловци, за председника Савета.
2. Бранко Драгутиновић, заменик командирa Полицијске станице у Сремским
Карловцима, за заменика председника Савета.
3. Весна Чобанић, извршилац за административно канцеларијске послове
Оделења за комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општине
Сремски Карловци, за секретара Савета.
4. Јелена Рудовић , помоћник директора „Карловачке гимназије“ у Сремским
Карловцима, за члана Савета.
5. Весна Чолић, директор Основне школе „23. Октобар“, за члана Савета.
6. Марко Љубичић, сарадник у Покрету горана Војводине у Сремским
Карловцима, за члана Савета.
7. Јован Гавриловић, председник бициклистичког клуба „Стражилово“, у
Сремским Карловцима, за члана Савета.
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8. Ксенија Каматовић, главни васпитач, ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад,
вртићa „Коцкица“ у Сремским Карловцима, за члана Савета.
У раду Савета могу учествовати и представници
заинтересованих лица
задужених за унапређење безбедности саобраћаја на путевима, када се разматрају
питања из њихове надлежности и њихово учешће може допринети квaлитетнијем
раду Савета.
Савет ће на првој седници, посебном одлуком, именовати координатора за
сарадњу са Агенцијом за безбедност саобраћаја Републике Србије.
II Организација и начин рада Савета за за координацију послова безбедности
саобраћаја на путевима општине Сремски Карловци регулисани су Правилником
о раду Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник Републике Србије“, 8/2020) и Пословником о раду Савета за
безбедност саобраћаја на путевима („Службени лист Општине Сремски
Карловци“, број 6/2015).
III Савет на годишњем нивоу припрема предлог Програма за рад Савета, који
усваја Општинско веће општине Сремски Карловци и на који сагласност даје
Агенција за безбедност саобраћаја. Предлог Програма се доставља Агенцији
најкасније до 1.августа текуће године за наредну календарску годину. У случају
измене Програма Савет доставља Програм са изменама Агенцији на поновну
сагласност.
IV Савет подноси Скупштини општине Извештај о стању безбедности саобраћаја
на путевима најмање два пута годишње.
Извештај из претходног става састављен за првих шест месеци текуће године,
подноси се Скупштини на седници након 31. јула за текућу годину, односно за
период од годину дана подноси се након 31. јануара наредне календарске године.
Савет континуирано анализира стање безбедности саобраћаја, показатеље
безбедности саобраћаја (индикаторе) и ставове учесника у саобраћају на подручју
Општине.
V Извештај о реализацији планираних активности Савет подноси Општинском
већу, уз обавезу кординатора да усвојени Извештај доставља Агенцији најкасније
до 1. марта текуће године за претходну годину.
VI Савет спроводи активности на изради и предлагању стратегије и годишњег
плана безбедности саобраћаја на путевима, које доноси Скупштина општине
Сремски Карловци, у складу са Националном стратегијом и Акционим планом
које доноси влада Републике Србије.
Приликом дефинисања мера и активности Савет утврђује рокове за њихово
спровођење, у складу са приоритетима које одређује Савет и приливом
финансијских средстава.
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VII Финансијска средства за реализацију Програма обезбеђују се у складу са
законом којим се уређује безбедност саобраћаја на путевима.
VIII Седнице савета одржавају се најмање једном у три месеца (квартално).
Савет може разматрати поједина питања и одлучивати по хитном поступку на
начин одређен Правилником о раду Савета за координацију послова безбедности
саобраћаја на путевима.
IX Чланови Савета за безбедност саобраћаја добијају накнаду за рад за
присуствовање седници Савета у нето износу од 2.500,00 динара, по одржаној
седници Савета.
X Даном доношења овог решења престаје да важи решење Општинског већа број
020-30/2018-I/1 од 27. децембра 2018. године („Службени лист општине Сремски
Карловци“, број 44/2018).
XI Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном
листу Општине Сремски Карловци".

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-3/2020-I/1
Дана: 14. фебруар 2020. године
Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИК
Ненад Миленковић, с.р.
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