
Temeljem članka 11. i članka 30. točka 18. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski 
glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05. i 2/06.), a u svezi članka 3. stavak 1. Zakona 
o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08.), Skupština Osječko-baranjske 
županije donijela je na 25. sjednici 23. prosinca 2008. godine 
 
 
 

O D L U K U 
 

o osnivanju Savjeta za sigurnost prometa 
na cestama Osječko-baranjske županije 

 
 

Članak 1. 
 

Radi promicanja i usklađivanja prometno-preventivnih aktivnosti sigurnosti prometa na 
cestama i razvijanja prometne kulture sudionika u prometu na cestama, osniva se Savjet za sigurnost 
prometa na cestama Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: Savjet). 
 
 

Članak 2. 
 

U ostvarivanju svojih zadaća Savjet: 
- prati i proučava pitanja iz područja cestovnog prometa te priprema i predlaže rješavanje 

određenih pitanja od interesa za sigurnost prometa na cestama, u skladu sa zakonskim 
propisima; 

- promiče prometno-preventivne aktivnosti sigurnosti u prometu na cestama i razvija prometnu 
kulturu sudionika u prometu na cestama Osječko-baranjske županije, s posebnim naglaskom 
na unaprjeđenje prometnog odgoja i osposobljavanja mladih za sudjelovanje u prometu; 

- predlaže programe preventivnih aktivnosti sigurnosti u prometu; 
- ukazuje na opasne točke na cestama Osječko-baranjske županije i predlaže preventivne mjere 

za otklanjanje opasnih točaka na cestama Osječko-baranjske županije; 
- zauzima stavove, daje mišljenja i preporuke. 
 
 

Članak 3. 
 

U ostvarivanju svog djelokruga rada Savjet uspostavlja i ostvaruje suradnju s Nacionalnim 
savjetom za sigurnost prometa na cestama i drugim nadležnim tijelima, sredstvima javnog 
priopćavanja te drugim organizacijama čija je djelatnost od značenja za izvršavanje zadaća Savjeta. 
 
 

Članak 4. 
 

Savjet čine predsjednik i 10 članova. 
 

Predsjednika i članove Savjeta imenuje Skupština Osječko-baranjske županije iz reda 
predstavnika državnih i županijskih tijela, drugih organizacija značajnih za sigurnost prometa na 
cestama, obrazovnih institucija te stručnih djelatnika, vrsnih poznavatelja problematike iz djelokruga 
rada Savjeta. 
 

Članak 5. 
 

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Savjeta obavljat će Upravni odjel za 
poljoprivredu i gospodarstvo. 



Članak 6. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku". 
 
 
 
Klasa: 340-01/08-01/7 
Urbroj: 2158/1-01-01-08-5 
 
Osijek, 23. prosinca 2008. 
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