
Na osnovu člana 20. a. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obrazovanju radnih tijela 
Skupštine Opštine Kotor („Sl. list Opštine Kotor“  br. 6/05 i „Sl. list CG“ – opštinski propisi 
br. 30/15), i člana 30. Statuta Opštine Kotor („Sl. list Opštine Kotor“ br. 3/04 i „Sl. list CG“ – 
opštinski propisi br. 17/08, 31/09, 40/10 i 4/11), Skupština Opštine Kotor na sjednici održanoj 
16. 11. 2015. godine donijela je  
 

Rješenje 
o imenovanju Savjeta za bezbjednost saobraćaja 

 
I. U Savjet za bezbjednost saobraćaja imenuju se:  

1. Tripo Bukilica, predsjednik 
2. Vladan Barović, član 
3. Veselin Salamadija, član 
4. Nikola Bukilica, član 
5. Željko Avramović, član 
6. Ranko Proroković, član 
7. Mićo Dobriša, član. 

 
 

II.  Zadatak Savjeta je da razmatra pitanja koja se odnose na usklađivanje aktivnosti 
organa, organizacija i preduzeća koja učestvuju u ostvarivanju bezbjednosti saobraćaja 
na putevima; prati i analizira stanje, pojave i probleme u oblasti bezbjednosti 
saobraćaja na putevima; inicira, pokreće i organizuje preventivne i druge akcije i 
aktivnosti kojima se doprinosi unaprijeđivanje bezbjednosti saobraćaja; razmatra 
predloge propisa i drugih akata iz ove oblasti; predlaže Skupštini i drugim nadležnim 
organima preduzimanje odgovarajućih mjera radi rješavanja pojedinih pitanja iz ove 
oblasti te vrši druge poslove od značaja za bezbjednost saobraćaja na putevima. 

III.  Naknada za rad Savjeta utvrđuje se u iznosu od 50% odborničkog dodatka 
predviđenog za vršenje odborničke funkcije za mjesec u kojem je održana sjednica 
Savjeta. 

IV.  Administrativno – tehničke poslove za rad Savjeta obavlja Sekretarijata za razvoj 
preduzetništva, komunalne poslove  i saobraćaj Opštine Kotor. 

V. Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje da važi Rješenje o imenovanju Opštinskog 
Savjeta za bezbjednost saobraćaja na putevima br: 11-9870 od 12. 07. 2013. godine 

VI.  Ovo Rješenje stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu CG“ – opštinski 
propisi, a primjenjivaće se od dana donošenja.  

 
 
Broj: 11-16573 
Kotor, 16. 11. 2015. Godine 
 
 

SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR 
Predsjednik, 

Nikola Bukilica, s. r.  


