На основу члана 32. став 1. тачка 6. и члана 36. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и
47/18), члана 40. став 1. тачка 6) и члана 44. Статута општине Дољевац („Службени лист
Града Ниша“, број 127/18 и 91/19),
Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној дана 6. фебруара 2020. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

I.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом Одлуком у циљу унапређња нивоа опште безбедности на територији општине
Дољевац, оснива се Савет за безбедност општине Дољевац (у даљем тексту: Савет) и
уређују се: његова надлежност, састав и начин избора чланова Савета, права и дужности
чланова Савета, начин рада и одлучивања, средства за рад савета, као и друга питања од
значаја за рад Савета.
Члан 2.
Савет се оснива као посебно стално радно тело Скупштине општине Дољевац (у
даљем тексту: Скупштина).
Савет је у свом раду независтан и самосталан.
Савет ради и одлучује на седницама.
Савет је за свој рад одговоран Скупштини, којој по потреби, а најмање једном
годишње, подноси извештај о свом раду.
II.

-

-

НАДЛЕЖНОСТ САВЕТА

Члан 3.
Савет је надлежан да:
сачини и објави Анализу стања безбедности у локалној заједници, и у том циљу да
прикупља информације од надлежних органа и организација и врши испитивање јавног
мнења ради идентификовања кључних проблема грађана у локалној заједници и
утврђивања приоритета по питању безбедности у областима: безбедности људи и
имовине, насилничког криминала (вршњачко насиље, насиље у породици, хулиганизам и
други облици насиља), болести зависности, јавног реда и мира, комуналног реда,
спречавања дискриминације, заштите животне средине, безбедности саобраћаја,
спречавања и сузбијања других асоцијалних и девијантних понашања у свим областима
живота и рада, колективне безбедности становништва и други, као и осећаја сигурности и
других проблема везаних за квалитет живота;
донесе на предлог Стручне радне групе и објави Стратегију за безбедност у локалној
заједници, ради на спровођењу и прати спровођење Стратегије;
донесе на предлог Стручне радне групе и објави Акциони план за унапређење одређених
области безбедности, ради на спровођењу и прати спровођење Акционог плана;

-

-

формира радне групе за поједина питања и поједине области безбедности у локалној
заједници, израде предлога Стратегије и Акционог плана, као и ради реализовања
Стратегије и Акционог плана;
подноси извештај о свом раду Скупштини;
донесе Пословник о раду Савета;
доноси мишљења, препоруке, предлоге мера и закључке;
сарађује са партнерским и спољним субјектима;
спроводи и прати спровођење пројеката који се односе на безбедност у локалној
заједници;
промовише превенцију и значај безбедности у локалној заједници и активности које се
спроводе ради њеног постизања;
пружа савете везане за питања безбедности у локалној заједници и у том циљу подржи
партнерске односе и ближу сарадњу надлежних органа, организација и грађана;
упознаје јавност са улогом и деловањем Савета.
III.

САСТАВ И НАЧИН ИЗБОРА ЧЛАНОВА САВЕТА
Члан 4.
Савет има стални састав кога чине:
1) Председник општине Дољевац;
2) Заменик председника Општине;
2) начелник Полицијске станице Дољевац;
3) директор Дома здравља Дољевац;
4) директор Центра за социјални рад Дољевац;
5) судија Прекршајног суда Ниш-Одељења у Дољевцу;
6) директор Основне школе „Вук Караџић“ Дољевац;
7) представник удружења са територије општине;
8) представник локалних медија са територије општине;
9) представник привредних друштава са територије општине Дољевац.
Члан 5.
Председник општине је председник савета по функцији.
Заменик председника је заменик председника Савета по функцији.

Члан 6.
Овлашћује се председник општине да у складу са прописаним саставом чланова
Савета из члана 4. ове Одлуке, донесе Решење о именовању чланова Савета.
Чланови Савета именују се на мандатни период од четири године.
Члан 7.
Административно-стручне и техничке послове за потребе Савета обавља секретар
Савета, кога на предлог начелника Општинске управе, из реда запослених у Општинској
управи, решењем из члана 6. ове Одлуке, одређује председник Општине.

Члан 8.
Ради ефикаснијег рада, савет формира радне групе за поједина питања и поједине
области безбедности у локалној заједници, израде предлога Стратегије и Акционог плана
као и ради реализовања Стратегије и Акционог плана.
Радне групе имају руководиоца из реда Савета и најмање два члана из области за
које се група образује, који се могу именовати из реда стручне јаности.
IV.

ПРАВА И ДУЖНОСТТИ ЧЛАНОВА САВЕТА

Члан 9.
Чланови Савета имају право и дужност да присуствују седницама савета и учествују
у његовом раду, предлажу Савету разматрање и одлучивање о одређеним питањима, као и
да дају иницијативе за припремање аката из надлежности Савета.
V.

НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊЕ

Члан 10.
Председник Савета сазива седнице по потреби, а дужан је да је сазове на предлог
најмање једне трећине чланова Савета или једне трећине одборника у Скупштини.
Члан 11.
Рад Савета је јаван.
Јавност рада Савета обезбеђује се позивањем и присуствовањем представника
средстава јавног информисања на седнице Савета, одржавањем конференција за штампу,
издавањем саопштења, као и на други погодан начин за информисања грађана.
Када се на седници Савета разматрају питања из њихове надлежности, у раду Савета,
по позиву, могу учествовати, без права одлучивања, представници општинских и
републичких предузећа, установа, органа и организација.
Члан 12.
Савет може да ради и пуноважно одлучује ако седници присуствује већина од
укупног броја чланова Савета.
Одлуке из своје надлежности Савет доноси консензусом присутних чланова Савета.
Члан 13.
Пословником о раду Савета ближе се уређују права и дужности председника,
заменика председника и чланова Савета, као и начин рада и одлучивања.
VI.

СРЕДСТВА ЗА РАД САВЕТА

Члан 14.
Финансијска средства за рад Савета обезбеђују се из буџета општине, а могу се
обезбеђивати и из других извора, у складу са законом.
За свој рад чланови Савета не примају никакву надокнаду.

VII.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.
Решење о именовању чланова Савета донеће се у року од 15 дана од дана ступања на
снагу ове Одлуке.
Члан 16.
Пословник о раду Савета донеће се у року од 30 дана од дана ступања на снагу
Решења о именовању чланова Савета.
Члан 17.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да вази Одлука о оснивању Савета за
безбедност општине Дољевац („Сл. лист Града Ниша број 50/15 и 132/16).
Члан 18.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
Града Ниша“.
Број: 221-4
У Дољевцу, 6. фебруара 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Смиљковић

