
На основу члана 13. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ( „Сл. Гласник 

РС“ бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 55/2014 и 96/2015) и члана 37. става 1. тачке 7. Статута 

општине Дољевац („Сл. Лист града Ниша“ бр. 69/08, 89/2010, 14/2012, 32/2012, 70/2012, 

57/2013, 9/2014, 26/2015 и 99/2015), 

Скупштина општине Дољевац, на седнициодржанојдана 12.02.2016. године доноси 

 

План безбедности саобраћаја на путевима на територији 

општине Дољевац за 2016. годину 

 

Планом безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Дољевац за 

2016. годину (у даљем тексту План) на основу Закона о безбедности саобраћаја на 

путевима, Стратегије безбедности саобраћаја на путевима у општини Дољевац за период 

од 2015-2020. године и Програма коришћења средстава за унапређење безбедности 

саобраћаја на територији општине Дољевац за 2016. годину, уређују се активности у 

области унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Дољевац 

за 2016. годину. 

Одлуком о буџету општине Дољевац за 2016. годину планирана су укупна 

финансијска средства у износу од 27.450.000,00 динара за активности у области 

безбедности саобраћаја у 2016-ој години, за следеће намене: 

1. Поправка и изградња саобраћајне инфраструктуре у износу од 

25.000.000,00 динара. 

1.1. Пројектовање улица на територији општине Дољевац, 

1.2. Текуће одржавање локалне путне мреже на територији општине (зимско 

одржавање. крпљење ударних рупа, редовно одржавање општинских 

некатегорисаних путева), 

1.3. Санација, реконструкција и изградња локалне путне мреже у дужини до 4 

км, 

1.4. Постављање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације као и 

замена постојеће, на територији општине Дољевац, 

1.5. Одржавање путних прелаза у нивоу пруге, 

1.6. Одржавање, пројектованје, реконструкција и изградња уличне расвете на 

територији општине Дољевац. 

2. Унапређење саобраћајног васпитања и образовања на територији општине 

Дољевац у износу од 250.000,00 динара. 



2.1. Стручно усавршавање учитеља, наставника и васпитача у циљу унапређења 

рада са децом ( семинари, радионице и слично), 

2.2. Израда и набавка публикација за децу у предшколским устаниовама и 

основним школама у општини Дољевац. 

3. Техничко опремање органа задужених за безбедност у износу од 600.000,00 

динара. 

3.1. Набавка опреме за ПС Дољевац – саобраћајна полиција. 

4. Превентивно промотивне активности из области безбедности саобраћаја, 

рад тела за координацију и научно-истраживачки рад у износу од 

1.600.000,00 динара. 

4.1. Припрема и израда билтена и других извештаја о стању безбедности 

саобраћаја на територији општине Дољевац. Циљ ове активности је 

перманентно праћење стања безбедности у саобраћају на територији 

општине Дољевац и обавештавање јавности издавањем билтена и часописа, 

као и одржавање сталног контакта са представницима МУП-а и других 

субјеката који поседују податке везане за ову проблематику ( здравство, 

јавна предузећа, путеви и други). 

Општина Дољевац ће наведене активности реализовати у складу са важећим 

законским прописима, подзаконским актима и општим актима у сарадњи са Дирекцијом за 

изградњу општине Дољевац, управљачима путева, ЈКП-ом Дољевац и изабраним 

понуђачима. 

Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији 

општине Дољевац у сарадњи са одељењем за привреду и финансије, координираће 

активности., пратити и контролисати наменско трошење средстава у складу са Планом. 

Овај План објавити у „Сл. листу града Ниша“. 

 

Број: 221-2 

У Дољевцу, 12.02.2016. године 

 

 

Председник скупштине општине Дољевац 

               ____________________________________ 

                                                                                                      Томислав Митровић 


