''Службени лист општине Шабац'', бр. 2/92, 6/09
На основу члаиа 4. став 2. Закона о путевима (''Сл. гласник Републике Србије",
бр. 46/91.) и члача 300. и 350. Статута Општине Шабац (''Сл. лист Општине Шабац", бр.
11/82, 13/82, 24/82, 2/86 и 18/89.) Скупштина Општине Шабац на заједничкој седници
свих већа од 11. 02. 1992. године, донела је
ОДЛУКУ
о образовању Дирекције за путеве
Члан 1.
Ради обављања послова одржавања, заштите, коришћења, развоја и управљања
општинским и некатегорисаним путевима и улицама у насељу, као добрима у општој
употреби од интереса за Град, образује се Дирекција за путеве (у даљем тексту.
Дирекција).
Члан 2.
Назив Дирекције је: Дирекција за путеве града Шапца.
Седиште Дирекције је у Шапцу, улица Јове Курсуле бр. 4.
Дирекција за путеве има својство правног лица
Члан 3.
Дирекција има свој печат и штамбиљ чији се облик и садржина ближе одређују
Статутом Дирекције.
Члан 4.
Дирекција за путеве доноси средњорочни програм развоја одржавања и заштите
општинских путева и градских улица, на који даје сагласност Скупштина града Шапца.
Годишњи програм одржавања заштите и развоја општинских путева и градских
улица Дирекција доноси уз сагласност градоначелника.
Члан 5.
Дирекција за путеве врши јавна овлашћења која се односена издавање:
- сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључака на општински
пут,
- сагласности за грађење, односно за постављање водовода , канализације,
топловода, железничке пруге и других сличних објеката, као и телекомуникационих и
електро водова, инсталација, постројења и сл. на општинским путевима, у заштишном
појасу општинског пута и улицама,
- сагласности за измену саобраћајних површина пратећих садржаја општинског
пута и улица,
- сагласности за одржавање спортске или друге манифестације на општинском
путу и улицама,
- посебне дозволе за обављање ванредног превоза на општинском путу и
- одобрења за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за
сликовно и звучно обавештавање или оглашавање на општинском путу, односно поред
тог пута.
Члан 6.
Ради извршења утврђених задатака и послова Дирекција има средства која се
формирају на начин утврђен Законом и уплаћују се на посебан рачун Града.
Члан 7.
Дирекцију представља и заступа директор Дирекције.

Директора Дирекције поставља на период од четири године и разрешава
Скупштина града.
Члан 8.
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места
утврђује се врста организационих јединица, услови за њихово образовање, руковођење
организационим јединицама и др.
Обављање финансијско материјалних, правних, административних, стручнотехничких и других канцеларијских послова вршиће се у оквиру Дирекције за путеве.
Члан 9.
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места доноси
директор Дирекције уз сагласност градоначелника.
Члан 10.
Даном образовања, Дирекција преузима права, обавезе и средства Фонда за
путеве Општине Шабац.
Дирекција за путеве преузима раднике Стручне службе Фонда за путеве, која
престаје са радом даном престанка рада Фонда за путеве Општине Шабац.
Разграничења односа између Фонда за путеве Општине Шабац и Дирекције
извршиће се по прописима о финансијском пословању.
Члан 11.
Рок за именовање директора Дирекције и доношење Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места и доношење осталих аката Дирекције је
три месеца од дана доношења ове одлуке.
Члан 12.
До именовања директора Дирекције, послове и задатке директора
обављаће директор Фонда за путеве.
Члан 13.
До доношења општих аката Дирекције примењиваће се општи акти Фонда за
путеве.
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
Општине Шабац" а примењиваће се од 1. јануара 1992. године.
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