
На основу члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи ( '' Службени гласник  
РС '', бр. 129/07), члан  2,4, и 13. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, број 88/2011 и 104/16),  
члана 39. став 2. и  3.  Закона о прекршајима („Сл. гласник РС“, број 65/13, 13/2016 и 98/16 – одлука УС),  члана 
16. став 1. т. 5. и  чл. 37  т. 7. Статута општине Дољевац  („Сл лист града Ниша број 69/08, 89/2010, 14/2012, 
32/2012, 70/2012, 57/13, 9/14, 26/15, 99/15 и 100/16),  

Скупштина општине Дољевац на седници од 13.03.2017.године, донела је  
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ  

 О  КОМУНАЛНОМ  УРЕЂЕЊУ  

 

Члан 1. 
У Одлуци о комуналном уређењу  („Сл. лист Града Ниша“, број 62/13 и 72/15),  

у делу „XIV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ“,  врше се ледеће измене:  
 у члану 121,   у ставу један, речи: „од 100.000,00 до 1.000.000,00 динара“, замењују се речима:  

„100.000,00 динара“. 
Члан 2. 

У члану 122,  у ставу један, речи: „од 50.000,00 до 500.000,00 динара“, замењују се речима: „100.000,00 
динара“. 

У истом члану у ставу два  речи: „од 25.000,00 до 50.000,00 динара“, замењују се речима: „15.000,00 
динара“. 

Члан 3. 
У члану 123,  речи: „од 50.000,00 до 500.000,00 динара“, замењују се речима: „50.000,00 динара“. 

 
Члан 4. 

У члану 124, речи: „од 20.000,00 до 50.000,00 динара“, замењују се речима: „15.000,00 динара“. 
 

Члан 5. 
У члану 125,  у ставу један речи: „од 5.000,00 динара“, замењују се речима: „10.000,00 динара“, а речи: „а 

одговорном лицу у правном лицу 2.000,00 динара“, замењују се речима: „5.000,00 динара“. 
У истом члану у ставу два  износ од  „1.000,00 динара “, замењују се износом  „ 5.000,00 динара“. 
 

Члан 6. 
У осталом делу Одлука остаје не промењена. 

 
Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Ниша“. 
 

Број: 352 - 14 
У Дољевцу, 13.03.2017.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 
 

Председник,  
          Дејан Смиљковић 

  


