
На основу  члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи и члана  37. става 1. 

тачке 1 и члана 134. Статута општине Дољевац, ( ''Службени  лист Града Ниша'', бр. 69/2008,  

89/2010, 14/2012,  32/2012,  70/2012, 57/2013 и 9/14), 

 Скупштина општине Дољевац,  у складу са предлогом  председника Општине  за промену 

Статута  општине Дољевац,  на седници одржаној дана  26.02.2015. године, донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ 

СТАТУТА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

Члан 1. 

Приступа се промени Статута општине Дољевац ( ''Службени  лист Града Ниша'', бр. 

69/2008,  89/2010, 14/2012,  32/2012,  70/2012, 57/2013 и 9/14), на предлог председника Општине 

Дољевац. 

 

Члан 2. 

 За израду нацрта Одлуке о промени Статута општине Дољевац, формира  се Комисија у 

следећем саставу: 

 

1. Гордана Цветковић, председник, 

2. Слађана Јовановић,  члан, 

3. Јадранка Николић, члан. 

 

Члан 3. 

 Задатак Комисије из члана 2. ове Одлуке је да усклади текст Статута општине Дољевац  са 

одредбама члана 55. Закона о  измени Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', 

бр. 132/2014),  којим је измењен  члан 95. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 

72/09, 24/11 и 121/12), који се односи на изворе финансирања уређивања грађевинског земљишта и 

утврђује  да је један од извора финансирања ''допринос за уређивање грађевинског земљишта'',  

чланом  50. став 2.  Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 119/12 и 116/13), а који се 

односе на обавезу  јавних предузећа да за сваку календарску годину доносе годишњи програм 

пословања и достављајуга оснивачу ради давања сагласности,  изради нацрт Одлуке о промени 

Статута  и достави га Општинском већу  ради утврђивања  предлога промене  Статута, у року од 

15 дана од дана објављивања ове Одлуке и члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на 

путевима (''Службени гласник РС''. бр. 41/09, 53/10, 101/11, и 55/14), којим је утврђено  да  

извршни орган јединице локалне самоуправе односно Општинско веће оснива  тело за  

координацију (Комисија, Савет и сл. ), ради  усклађивања послова безбедности саобраћаја  на 

путевима  који су из делокруга јединице локалне самоуправе . 

 

Члан 4. 

 Одлуку објавити  у ''Службеном листу Града Ниша''. 

 

 

Број 02-13 

У Дољевцу, 26.02.2015. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

       ПРЕДСЕДНИК  

                                       Томислав Митровић  

 


