
На основу члана 11 и чл. 32.ст.1.т. 1. Закон о локалној самоуправи ( ''Службени гласник 

РС'', бр. 129/07)  и члана  37. ст.1.т.1. Статута Општине Дољевац („Сл. лист Града Ниша“ бр. 

69/2008, 89/2010, 14/2012,  32/2012,70/2012, 57/2013 и  9/14), 

Скупштина општине Дољевац,  на седници одржаној дана 31.03.2015. године, донела је  

 

ОДЛУКУ  

О  ПРОМЕНИ  СТАТУТА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

Члан 1. 

У Статуту општине Дољевац,  („Сл. лист Града Ниша“ бр. 69/2008, 89/2010, 14/2012,  

32/2012,70/2012,  57/2013 и 9/14), у делу:  

 

 „IV ОРГАНИ ОПШТИНЕ“, тачка „ 1. Скупштина општине“, 

 

у члану 37. става 1. тачкa  15. мења се и гласи: 

''15) утврђује допринос за уређивање грађевинског земљишта'' 

  

У истом  члану, истом  ставу тачка  22. мења се и  гласи:  

„22) разматра извештаје о пословању  и даје сагласност на програме пословања јавних 

предузећа, разматра извештај о раду и даје сагласност на програме рада  установа чији је оснивач 

осим установа образовања и васпитања, даје сагласност на планирана материјална средства за 

остваривање програма образовања и васпитања у установама предшколског и основног 

образовања“. 

У истом делу, иза члана 70. додаје  нови поднаслов  

''Савет за координацију послова безбедности саобраћаја  на путевима  на територији 

општине Дољевац ''  
и нови чланови: 71, 72,73, 74, 75  и 76., који гласе: 

 

'' Члан 71. 

 Савет за координацију послова безбедности саобраћаја  на путевима  на територији 

општине Дољевац'', је самостално радно тело  које чине представници локалне самоуправе и 

Министарства унутрашњих послова – ПУ Ниш – ПС Дољевац, који обавља послове  на 

оставривању сарадње и усклађеног обављања  послова у функцији  унапређењња безбедности 

саобраћаја на путевима, као и иницирања  и праћења превентивних и других активности у области 

безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Дољевац. 

 

Члан 72. 

 Задаци Савета су: 

-   израда предлога локалне стратегије безбедности саобраћаја на путевима  општине 

Дољевац; 

-   израда годишњег плана безбедности саобраћаја на путевима у складу са законом; 

-   припремање извештаја  о стању  безбедности саобраћаја на путевима; 

-   израда  предлога  Програма коришћења  средстава  за унапређење    безбедности 

саобраћаја на путевима  на територији општине Дољевац;  

- остваривање сарадње са одговарајућим телима за безбедност саобраћаја у Републици, са 

саветима и комисијама за безбедност саобраћаја суседних градова и општина, са органима и 

организацијама из области безбедности саобраћаја, као и усклађивање послова у функцији 

унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Дољевац; 

- прикупљање информација од кључних институција и јавности које се могу искористити 

при дефинисању кључних проблема који утичу на безбедност грађана, осећај сигурности и 

квалитет живота; 



- иницирање и праћење превентивних и других активности у области безбедности 

саобраћаја на путевима на територији општине Дољевац; 

- унапређење опште безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Дољевац 

и васпитање учесника у саобраћају, као и развијање саобраћајно - превентивног рада у 

предшколској установи, школама и другим организацијама у општини; 

- организовање саобраћајно - васпитних манифестација из области саобраћајне превентиве, 

као и стручних скупова ради сагледавања и разматрања одређених проблема безбедности 

саобраћаја на путевима на територији општине Дољевац; 

- подстицање издавања саобраћајно - превентивних публикација, филмова и сл; 

- давање мишљења и предлога о мерама за техничко уређење саобраћаја на путевима на 

територији општине Дољевац и побољшање безбедности свих учесника у саобраћају; 

- обављање и других послова од интереса за безбедност саобраћаја на територији општине 

Дољевац. 

Члан 73. 

За потребе обављања послова из члана 72. Савет може предложити Општинском већу  

општине Дољевац,  ангажовање стручних радних група. 

 

Члан 74. 

Стручне и административне послове за потребе Савета, обављаће Општинска  управа - 

Одељење надлежно за урбанизам, имовинско правне и инспекцијске послове. 

 

Члан 75. 

За рад у Савету, председник Савета, заменик председника Савета и чланови Савета 

примају накнаду за рад сходно члану  17, 18. и 19.  Закона о безбедности  саобраћаја на путевима  

(''Службени  гласник РС'', бр. 41/09, 53/10, 101/11 и 55/14)  и Програму  коришћења средстава  за 

унапређење  безбедности саобраћаја на путевима, на територији општине Дољевац.   

 Сходно Програму коришћења средстава  за унапређење  безбедности саобраћаја на 

путевима на територији општине Дољевац  и Одлуке о буџету општине Дољевац председник 

општине Дољевац,  утврђује  накнаде из става 1 овог члана. 

 

Члан 76. 

 Савет  доноси Правилник о свом раду којим се  уређује  организација  и начин рада 

Савета.'' 

 

Остали чланови померају се за 6. 

Члан 2. 

 У осталом делу Статут остаје непромењен. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу Града 

Ниша''. 

Број: 02-24 

У Дољевцу, 31.03.2015.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 

Томислав Митровић 

 

 

 


