
На основу члана  27. став 10. и члана 28.ст.2.Закона о јавној својини („Службени гласник 

РС“, број 72/2011), члана 32.став 1.тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 

бр.129/2007) и члана 37. став 1. тачка 7. Статута општине Дољевац („Службени 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 11.09.2015. године,   

донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  ОДЛУКЕ О  ПРИБАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ СТВАРИМА У 

ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

 

Члан 1. 

У Одлуци о прибављању и  располагању  стварима у јавној својини Општине Дољевац 

(''Службени лист Града Ниша'', бр.69/14), члан 4. став 3.мења се и гласи: 

''Начин коришћења превозних средстава, опреме и потрошног материјала, уређује се 

посебним актом извршног органа''. 

 

Члан 2. 

 Члан 8. став 2.мења се и гласи: 

 ''Одељење за урбанизам, имовинско правне и инспекцијске послове  Општинске управе 

општине Дољевац, припрема нацрте аката за органе општине о прибављању и располагању 

стварима  у јавној својини''. 

Члан 3. 

 Члан 15. ставови 7, 8. и 9. мењају  се и гласе: 

''Одлуку о покретању  поступка   прибављања, односно отуђења непокретних ствари из 

јавне својине општине, на предлог Одељења за урбанизам, имовинско правне и инспекцијске 

послове, доноси Председник општине.  

Иницијативу Општинској управи,  Одељењу  за урбанизам, имовинско правне и 

инспекцисјке послове  могу да поднесу Јавна предузећа, и установе чији је оснивач општина 

Дољевац. 

О прибављању покретних ствари у јавну својину општине, односно о отуђењу покретних 

ствари из јавне својине општине, одлучује председник Општине, на предлог Одељења за  

урбанизам, имовинско правне и инспекцијске послове''. 

 

Члан 4. 

Члан 21.став 1. мења се и гласи:    

 ''Одлуку о покретању  поступка прибављања односно отуђења  непокретности из јавне 

својине Општине непосредном погодбом, доноси Председник Општине, на предлог Одељења за 

урбанизам, имовинско правне и инспекцијске послове  Општинске управе''. 

 

Члан 5. 

Члан 22. став 2. мења се и гласи: 

'' Одлуку о  покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине испод тржишне 

цене, односно без  накнаде  доноси Председник општине, на предлог Одељења за урбанизам, 

имовинско правне и инспекцијске послове  Општинске управе, који мора да садржи образложење 

из којег се може утврдити постојање разлога за таквим располагањем''. 

 

 

 

 



 

Члан 6. 

 Члан 25.став 1. мења се и гласи: 

''О давању у закуп непокретних ствари у јавној својини општине, на предлог Општинске 

управе , Одељења за урбанизам, имовинско правне и инспекцијске послове, решењем одлучује 

Председник општине, у складу са Законом, Уредбом и овом Одлуком''.  

 

Члан 7. 

 Члан 26.ставови 1.  и  7. мењају  се и гласе:  

'' Одлуку о покретању поступка  давања у закуп непокретних ствари у јавној својини 

општине, путем  јавног надметања  или  прикупљања  писаних понуда доноси Председник 

општине, на предлог  Општинске управе, Одељења за за урбанизам, имовинско правне и 

инспекцијске послове. 

Стручно-административне послове у поступку расписивања огласа за јавно надметање и 

прикупљање писаних понуда за закуп непокретних ствари у јавној својини општине, обавља 

Општинска управа, Одељење  за урбанизам, имовинско правне и инспекцијске послове.''  

 

Члан 8. 

 Члан 38.став 4. мења се и гласи: 

''Стручно-административне послове у поступку расписивања огласа за јавно надметање и 

прикупљање писмених  понуда за закуп покретних ствари обавља Општинска управа , Одељење за 

урбанизам, имовинско правне и инспекцијске послове.'' 

 

Члан 9. 

 Члан 62.став 1. мења се и гласи: 

'' О давању непокретних ствари у јавној својини  општине  на коришћење, односно 

одузимању права коришћења, на предлог Општинске управе , Одељења за урбанизам, имовинско 

правне и инспекцијске послове, решењем одлучује Председник општине у складу  са Законом и 

овом Одлуком.  

Члан 10. 

Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања  у ''Службеном листу Града Ниша''. 

 

 

 

Број: 02-84 

У Дољевцу, 11.09.2015. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

 

 

 

                 ПРЕДСЕДНИК, 

                            Томислав  Митровић 

 

 


