
На основу члана 97.став 8. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09“, 24/11, 
121/12, 132/14 и 145/14), члана 32.став 1.тачка 6. и тачка 13.Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“,  бр.129/2007 и 83/2014)  и члана 37.став 1.тачка 7. и тачка 14.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 и 100/16),  
 Скупштина општине Дољевац на седници, одржаној дана 16.12.2016. године,   
донела је  

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ О  УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Члан 1. 
У Одлуци  о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта (''Службени лист Града 

Ниша'', бр.14/2015) : 
 У делу: „II  ОБРАЧУН ДОПРИНОСА“,  у члану 4. став 1. , мења се и гласи: 
'' Износ доприноса се утврђује решењем о издавању грађевинске дозволе, а на основу обрачуна 

доприноса који врши Одељење за урбанизам, имовинско правне и инспекцијске послове, Општинске управе 
општине Дољевац“. 
                                                                  

Члан 2. 
 У делу Одлуке:  „IV  УГОВОР О РЕГУЛИСАЊУ МЕЂУСОБНИХ ОДНОСА У ВЕЗИ 
КОМУНАЛНОГ ОПРЕМАЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА СРЕДСТВИМА 
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА“ , у члану 17. став 2., мења се  и гласи: 
  „Заинтересовано лице, односно инвеститор објекта који се гради на неизрађеном грађевинском 
земљишту подноси надлежном органу општине Дољевац, предлог о финансирању  припремања, односно 
опремања грађевинског земљишта.“ 

Члан 3. 
У истом делу Одлуке, у члану 18.,  став 1.мења се и гласи: 
„надлежни орган општине Дољевац након разматрања предлога лица из става 2. члана 17. ове Одлуке 

и достављене документације, припрема Елаборат о заједничком припремању, односно опремању грађевинског 
земљишта и предлог уговора о заједничком припремању, односно опремању грађевинског земљишта,  

 У члану 18.став 2.алинеја 6., мења и гласи: 
 „Обавезу , надлежног органа општине Дољевац, да обезбеди стручни надзор у току извођења радова“. 

 
Члан 4. 

У истом делу Одлуке, у члану 19. став 1., мења се и гласи: 
„На основу елабората из члана 18. ове Одлуке закључује се Уговор о заједничком припремању, 

односно опремању грађевинског земљишта између лица из става 2. члана 18  ове одлуке и надлежног органа 
општине Дољевац“. 

У  члану 19, став 2. алинеја 6., мења и гласи: 
 „Обавезу надлежног органа општине Дољевац, да обезбеди стручни надзор у току извођења радова“. 

 
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: 418-4 

У Дољевцу, 16.12.2016. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 
Председник 

Дејан  Смиљковић 


