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Pićan, … listopada 2017. godine 

 

 Temeljem članka 18. stavak 5. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ 

br. 2/12) i članka 22. stavka 2. točka 2. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Pićan 

(„Službene novine Općine Pićan“ br. 3/06, 4/09), Općinsko vijeće Općine Pićan na 2. redovnoj 

sjednici održanoj dana … listopada 2017.g. donosi sljedeću  

 

O D L U K U 

o imenovanju članova Savjeta za sigurnost prometa 

 
Članak 1. 

Ovom se Odlukom imenuju članovi Savjeta za sigurnost prometa Općine Pićan (dalje u tekstu: 

Savjet). 

Savjet se sastoji od predsjednika i dva člana, koji se biraju iz redova vijećnika i ostalih građana, 

čija je djelatnost značajna za sigurnost prometa na cestama. 

Savjet: 

 razmatra stanje i predlaže mjere za unapređivanje sigurnosti prometa na cestama 

 potiče, organizira, koordinira i provodi aktivnosti u prometno-preventivnoj djelatnosti 

 daje inicijative i predlaže mjere za unapređivanje prometne kulture, jačanje discipline i 

odgovornosti sudionika u prometu 

 potiče i ostvaruje međusobnu suradnju, a naročito u organiziranju i provođenju 

prometno preventivnih mjera i aktivnosti 

 razmatra i daje mišljenja na prijedloge programa za unapređivanje sigurnosti prometa 

na cestama. 

 

Članak 2. 

U Savjet za sigurnost prometa Općine Pićan imenuju se slijedeći članovi: 

1. Nino Jakačić, predsjednik 

2. Elvis Brenko, član 

3. Albert Zajc, član 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Pićan“. 

 

Općina Pićan 

Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 

Silvan Juran 
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Obrazloženje 
 

Sukladno Odluci o osnivanju, djelokrugu i sastavu radnih tijela Općinskog vijeća Općine Pićan, 

propisano je da se radi proučavanja općih, političkih, ekonomskih, pravnih i drugih pitanja i 

priprema rasprave i prijedloga za odlučivanje na sjednici Općinskog vijeća, te za izvršavanje 

određenih zadaća od interesa za Općinsko vijeće, osnivaju stalna radna tijela općinskog vijeća. 

Člankom 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Pićan propisano je da mandat 

predsjednika, potpredsjednika i članova radnih tijela traje do isteka mandata saziva vijeća, te s 

obzirom na protekle lokalne izbore i novi sastav Općinskog vijeća, potrebno je donijeti novu 

Odluku o imenovanju članova radnih tijela.  


