
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 120/07) 

и члана 37. став 1. тачка 7. и 20. Статута општине Дољевац („Сл. лист Града Ниша“, број 

69/08, 89/10, 14/12, 32/12, 70/12, 57/13, 9/14 и 26/15),  

Скупштина Општине Дољевац, на седници одржаној дана 15.06.2015. године, 

доноси 

ОДЛУКУ О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ  

ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

Члан. 1. 

Овом Одлуком оснива се Савет за безбедност Општине Дољевац (у даљем тексту: 

Савет).   

Члан 2. 

У Савет се именују:    

1. Горан Љубић, представник локалне самоуправе, председник општине Дољевац, за 

председника; 

      Милош Вукотић, представник локалне самоуправе, заменик председника општине 

Дољевац, за заменика председника; 

2. Мирослав Илић, представник полиције, командир Полицијске станице Дољевац, за 

члана;  

3. Милутин Зековић, представник правосуђа, судија Прекршајног суда Ниш- 

Одељење Дољевац, за члана;  

4. др Весна Златановић-Митић, представник здравствених институција, директорка 

Дома здравља „Дољевац“ Дољевац, за члана;  

5. Сава Стевановић, представних социјалних институција, директор Центра за 

социјални рад Дољевац, за члана;  

6. Горан Илић, представник  образовних институција, директор ОШ „Вук Караџић“ 

Дољевац за члана;  

7. Братислав Китановић, представник Удружења грађана „Удружење привредника 

„Копријан““ Дољевац, за члана;  

8. Дејан Динић, представник медија , директор „Press company“ Doljevac, за члана;  

9. Зоран Стојановић, представник независних стручњака, директор  предузећа AD 

METAL Pukovac, за члана. 

 

Мирјана Младеновић, начелник Одељења за урбанизам, имовинско правне послове 

и инспекцијске послове, за секретара. 

 

Члан 3. 

Мандат чланова Савета  траје 4 године. 

 

 



Члан 4. 

Задаци Савета су: 

- анализа стања безбедности у локалној заједници која се заснива на прикупљању и 

процени свих расположивих и јавно доступних података, затим на утврђивању проблема 

који утичу на безбедност грађана и на одређивање приоритета, процес процене стања 

безбедности кроз консултације свих битних представника локалне заједнице; 

- израда локалног плана за безбедност; 

- израда локалног плана комуникације који савету помаже да на што бољи начин 

комуницира са средином у којој делује; 

- оснивање радних група које се баве решавањем појединачних проблема и у вези са 

тим пројектују Акционе планове који јасно дефинишу приступ решавању одређеног 

проблема; 

- разматра и друга питања  која се односе на јавну безбедност и сигурност грађана и 

локалне самоуправе, заштиту права и имовине појединаца, правних лица и локалне 

самоуправе, у складу са законом и другим прописима који регулишу област јавне 

безбедности. 

Члан 5. 

За послове обављања послова из члана 4. oве Одлуке , Савет може предложити 

ангажовање стручних радних група. 

Члан 6. 

Стручне и административне послове за потребе Савета обављаће Одељење за 

општу управу и ванпривредне делатности Општинске управе општине Дољевац. 

 

Члан 7. 

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

секретар Савета, примају накнаду за рад у складу са Одлуком о о накнадама одборника, 

чланова Општинског већа, чланова радних тела у органима Општине, чланова органа у 

јавним предузећима и установама   и председника савета месних заједница. 

 

Члан 8. 

Савет ће донети Пословник о свом раду којим ће уредити организацију и начин 

рада у року од 60 дана од дана доношења ове Одлуке. 

 

Члан 9. 

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

Ниша“. 

 

Број: 221-3 

У Дољевцу, 15.06.2015. год. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 ПРЕДСЕДНИК 

Томислав Митровић 


