
На основу члана 7, 16., 36., 44б и 56. Закона о превозу у друмском саобраћају 
("Сл. гласник РС", бр. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015 - др. 
закони), члана 4. и 39. Закона о прекршајима ("Сл. гласник РС", бр. 65/2013, 13/2016 и 
98/2016 - одлука УС), члана 2. став 1. тачка 5,  члана 3 став 1. тачка 5,  члана 9. став 1. и 
члана 13.  Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11 и 
104/2016), члана 20. став 1. тачка 5. и члана 32.став 1.тачка 6. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“,  бр.129/2007 и 83/2014-други закон и 101/16-
други закон) и члана 37. став 1. тачка 7. Статута општине Дољевац („Службени лист 
града Ниша“, број 69/08,89/10,14/12,32/12,70/12,57/13,9/14,26/15, 99/15 и 100/16),  
 Скупштина општине Дољевац на седници, одржаној дана 07.06.2017. године,   
донела је  
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ О  О ПРЕВОЗУ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ  

  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 
 
 
 

Члан 1. 
У Одлуци  о превозу у друмском саобраћају на територији Општине Дољевац 

(''Службени лист Града Ниша'', 98/2014 и 17/2017): 
У делу Одлуке: II ЈАВНИ ПРЕВОЗ, у тачки 2. Линијски превоз,  у члану 11. 

у ставу  2. тачка 2. мења се и гласи: 
„2) за општински превоз - Одељење за урбанизам, инспекцијске послове и 

ванпривредне делатности“. 
У истом делу и истом  члану,  став 5., мења се и гласи: 
„Ред вожње у општинском превозу оверава Одељење за урбанизам, 

инспекцијске послове и ванпривредне делатности са роком важења од годину дана и 
почетком важења од 1. јуна текуће године“. 

 
Члан 2. 

 У истом делу Одлуке,  у члану 15. став 1. мења се и гласи:  
„Превозник може престати са обављањем линијског превоза под условом да је 

одјавио ред вожње, односно полазак из регистрованог реда вожње Одељења за 
урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности,   као органу надлежном 
за регистрацију и оверу реда вожње  најкасније 10 дана пре престанка обављања 
линијског превоза и да је у истом року преко средстава јавног информисања или на 
други одговарајући начин најавио престанак обављања линијског превоза“. 
 

Члан 3. 
У истој Одлуци, у делу:, IV НАДЗОР,  члан  50. мења се и гласи: 
„Послове инспекцијског надзора над спровођењем одредаба Закона и ове 

Одлуке у обављању локалног превоза и то: ванлинијског превоза путника, линијског и 
ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари и ауто - такси 
превоза врши Општинска управа општине Дољевац - Одељење за урбанизам, 
инспекцијске послове и ванпривредне делатности, преко надлежне инспекцијске 
службе“. 
 

 
 



Члан 4. 
У истом делу Одлуке,  у члану  51.став 1. до тачке 1), мења се и гласи: 
„Овлашћено лице Општинске управе општине Дољевац - Одељења за 

урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности, у вршењу послова 
инспекцијског надзора над применом Закона и ове Одлуке, којим се уређује локални 
превоз има право и дужност да: “.  
 

Члан 5. 
У истом делу Одлуке, у члану  52.став 1. до тачке 1), мења се и гласи: 
„Овлашћено лице Општинске управе општине Дољевац - Одељења за 

урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности у вршењу послова 
инспекцијског надзора над применом Закона и ове Одлуке, којим се уређује локални 
превоз има овлашћења да: “. 

 
Члан 6. 

У осталом делу, Одлука остаје непромењена. 
 

Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана, од дана објављивања  у ''Службеном листу 

Града Ниша''. 
 
 

 
Број: 344-13 

У Дољевцу, 07.06.2017. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 
 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                                      Дејан Смиљковић 

 


