
 На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима  (''Службени 

гласник РС'', бр.  41/09, 53/10, 101/11 и 55/2014), члана 71. став 1. тачка 8. Статута општине 

Дољевац ( ''Службени лист Града Ниша'', бр. 69/08, 89/10, 14/12, 32/12, 70/12, 57/13 и 9/14),  

 Општинско веће општине Дољевац, на седници одржаној дана 22.11.2014. године, донело 

је   

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА  ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА  

НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

I 

Образује се Савет за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Дољевац  

(у даљем тексту: Савет) у циљу остваривања сарадње и усклађеног обављања послова у функцији 

унапређења безбедности саобраћаја на путевима, као и иницирања и праћења превентивних и 

других активности у области саобраћаја на путевима на територији општине Дољевац. 

 

II 

Савет има председника, заменика председника и пет чланова.  

 

У Савет се именују:  

 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА:  

Срђан Марјановић, помоћник председника 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА:  

Мирјана Младеновић,  запослена у  Општинској управи општине Дољевац 

 

ЧЛАНОВИ САВЕТА:  

1.Далибор Стаменковић, заменик  директор ЈП "Дирекција за изградњу општине      Дољевац",  

2. Здравковић Данијел из Ниша, вођа сектора I категорије ПС Дољевац 

3. Властимир Анђелковић,  начелник Одељења за општу управу и ванпривредне 

    делатности 

4. Горан Илић,  директор ОШ ''Вук Караџић'' Дољевац, представник из области  

    образовања и васпитања,  

5. Драган Младеновић, запослен у Општинској управи општине Дољевац 

 

III 

Задаци Савета су: 

- 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; 

- иницирање и праћење превентивних и других активности у области безбедности 

саобраћаја на путевима на територији општине Дољевац; 

- извршавање редовних ревизија стања безбедности саобраћаја на путевима на територији 

општине Дољевац, прикупљањем информација од кључних институција и јавности које се могу 

искористити при дефинисању кључних проблема који утичу на безбедност грађана, осећај 

сигурности и квалитет живота; 

 



- формирање система јединствене основе евидентирања и праћења најзначајнијих обележја 

безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Дољевац; 

- утврђивање предлога локалне стратегије и годишњег плана безбедности саобраћаја на 

путевима у складу са законом; 

- доношење предлога и закључака о начину трошења финансијских средстава од 

наплаћених казни за саобраћајне прекршаје; 

- 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. 

IV 

За потребе обављања послова из тачке III овог Решења, Савет може предложити 

Општиснком већу  општине Дољевац,  ангажовање стручних радних група. 

 

V 

Стручне и административне послове за потребе Савета, као и послове везане за 

јединствену основу евидентирања најзначајнијих обележја безбедности саобраћаја на путевима на 

територији општине Дољевац, обављаће Општинска  управа - Одељење надлежно за урбанизам, 

имовинско правне и инспекцијске послове. 

VI 

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

примају накнаду прописану Одлуком о накнадама одборника, чланова Општинског већа,  чланова 

радних тела у органима општине, чланова органа у јавним предузећима и установама и 

председника Савета  Месних заједница број  

02 – 86 од 16.12.2011. године и  02 – 120 од 10.09.2012. године. 

 

VII 

Ово Решење објавити у "Службеном листу града Ниша". 

 

VIII 

Решење доставити: 

 -  Члановима Савета  

-  Одељењу за урбанизам, имовинско правне и инспекцијске послове 

-  Агенцији за безбедност саобраћаја на путевима 

-  Архиви 

Број: 221-3 

У Дољевцу, 22.11.2014. год. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

     

 

                                                                                                       Заменик председника 

         Општинског већа  

 

Мр Милош Вукотић 


