
 
 На основу члана 32.став 1.тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, бр.129/2007,83/2014, 101/2016 и 47/2018), члана 2. и члана 4.Закона о комуналним 

делатностима  („Службени гласник РС“, бр.88/11 и 104/2016) и члана 37. став 1. тачка 7. 

Статута општине Дољевац („Службени лист града Ниша“, број 

69/08,89/10,14/12,32/12,70/12,57/13,9/14,26/15, 99/15, 100/16 и 75/18),  

 Скупштина општине Дољевац на седници, одржаној дана  11.10.2018. године,   

донела је  

О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ О  КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ 

 

Члан 1. 

У Одлуци  о комуналном уређењу (''Службени лист Града Ниша'', бр.62/2013, 72/15,  

7/2017 и 59/17):  

У делу : „III РАСКОПАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА“, у члану 18., ставу 1., иза 

речи „општински орган“, уместо речи: „уз сагласност Јавног предузећа за управљање 

путевима „Дољевац“ Дољевац“, треба да стоји: „уз сагласност Јавног комуналног предузећа 

„Дољевац“ Дољевац“. 

Члан 2. 

У истом делу Одлуке, у члану 23., ставу 2. иза речи „за издавање одобрења“, уместо 

речи: „достави и сагласност надлежног Јавног предузећа за управљање путевима „Дољевац“ 

Дољевац “, треба да стоји: „достави и сагласност „Јавног комуналног предузећа „Дољевац“ 

Дољевац“. 

 

Члан 4. 

У делу: „VII ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА И ЛЕДА“, у члану 68. уместо речи, 

„Програм чишћења снега се утврђује најкасније до 01. октобра за наредни зимски 

период, а на који сагласност даје Општинско веће општине Дољевац“, треба да стоји: 

„Јавно комунално предузеће најкасније до 01. октобра текуће године покреће 

поступак за доношење решења о техничком регулисању саобраћаја, за период од 

01.новембра текуће календарске године до 01.априла наредне календарске године. 

Орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове саобраћаја доноси 

решење из става 1. овог члана најкасније до 15. октобра текуће календарске године. 

Саставни део решења из претходног става је план зимског одржавања јавних 

путева који доноси ЈКП „Дољевац“ Дољевац, и који садржи програм активности на 

зимском одржавању са приказом локација на које се врши постављање саобраћајних 

знакова за период од 01.новембра текуће календарске године до 01.априла наредне 

календарске године“. 
 

Члан 3. 

У делу: „X ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА, ПУТЕВА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА“, 

у члану 97., уместо речи:“ Радове на одржавању улица, путева и других јавних површина у 

насељеним местима обезбеђује Јавно предузеће за управљање путевима „Дољевац“ Дољевац, 

осим атарских и некатегорисаних путева које обавља ЈКП „Дољевац“ Дољевац“. Програме из 

претходног става овог члана доносе Јавна предузећа уз сагласност општине Дољевац., треба да 

стоји: „ Радове на одржавању улица, путева и других јавних површина у насељеним местима 

обезбеђује Јавно комунално предузеће „Дољевац“ Дољевац, у складу са Годишњим програмом 

радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити.  

Програм из претходног става овог члана доноси ЈКП „Дољевац“ Дољевац уз претходно 

прибављено мишљење надлежног одељења за послове саобраћаја, на који сагласност даје 

Општинско веће“. 

 

 



Члан 4. 

У делу: „XI ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА“, у члану 100. уместо речи: „О 

одржавању јавног осветљења у исправном и функционалном стању стара се Јавно предузеће за 

управљање путевима „Дољевац“ Дољевац,  треба да стоји: „О одржавању јавног осветљења у 

исправном и функционалном стању стара се Јавно комунално предузеће „Дољевац“, Дољевац“. 

 

Члан 5. 

У осталом делу, Одлука остаје непромењена. 

 

Члан 6. 

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

Ниша''. 

Број: 352-168 

У Дољевцу, 11.10.2018. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

      

      Дејан Смиљковић 


