
  
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ  
 ГРАДА НИША 
 

 
ГОДИНА XXIII   -  БРОЈ 14 

 
НИШ, 2. март  2015.  

Цена овог броја 120  динара 
Годишња претплата 5000 динара 
 

  

ГРАД НИШ 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 1. 

 

На основу члана 54. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/08), а у вези са 
чланом 41. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Сл. гласник Републике 
Србије", број 36/09 и 88/10),   

Градоначелник Града Ниша, доноси 
 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ  

ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА НИША ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
 
 У Локалном акционом плану запошљавања Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
11/2015) делу VII СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА  износ од 19.000.000,00 динара, замењује се 
износом од ''15.000.000,00 динара''.  
  

Табела 2. БУЏЕТ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА  мења се и гласи:  
 
 

БУЏЕТ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА 
 

Табела 2. 

Бр 
Мера активне политике 

запошљавање 
Буџет Града лица 

Буџет 
РС 

лица Укупно сред. лица 

1. 
Програм запошљавања 
приправника 

15.000.000,00    15.000.000,00 
 
 

2
 Субвенција 

за запошљавање трудница 
10.000.000,00    10.000.000,00 

 
 

3. 
Организовање јавних радова 
од интереса за Град 

      
2.000.000,00 

      2.000.000,00  

4. 
Програм стручне праксе код 
приватног послодавца 

      
2.000.000,00 

      2.000.000,00  

5. Програм радне праксе /    / 
 
 

 Укупно средстава    29.000.000,00    29.000.000,00 
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 У делу VIII НОСИОЦИ СПРОВОЂЕЊА МЕРА  мења се табела 3. ПРЕГЛЕД  МЕРА И ПРОГРАМА 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА НИША ЗА 2015.ГОДИНУ и гласи:  
 
Табела 3. 

Мера Очекивани резултати Индикатор Носиоци активности 

Извор 

финансирања 

(у динарима) 

1.Програм  
запошљавања 
приправника   

Повећање броја 

запослених 

приправника и 

оспособљавање за 

самосталан рад у 

струци 

Број приправника 

који су положили 

приправнички испит 

и остали у сталном 

радном односу 

 Управа за привреду, 

одрживи развој и 

заштиту животне 

средине  

и Национална служба за 

запошљавање 

 

Буџет Града 

15.000.000,00 

2.Субвенција  
за  
запошљавање 
трудница                        

Повећање 

запослености у 

области друштвене 

бриге  

о породици 

Број лица из 

категорије теже 

запошљивих лица 

Управа за дечију, 

социјалну    и примарну 

здравствену заштиту  

 

Буџет Града 

10.000.000,00 

3.Организовање 
јавних радова од 
интереса за Град 

 

Спровођење јавних 

радова од интереса за 

Град  

Број  

и структура лица 

ангажованих  на 

јавним радовима из 

категорије теже 

запошљивих лица  

 Управа за привреду, 

одрживи развој и 

заштиту животне 

средине  

и Национална служба  

за запошљавање 

 

Буџет РС 

_________ 

Буџет Града 

2.000.000,00 

4.Програм 
стручне праксе   
код приватног 
послодавца 

Организовање 

стицања практичних 

знања у складу са 

потребама приватног 

послодавца 

Број лица без 

радног искуства која 

стичу практичан рад 

и вештине 

Управа  

за привреду, одрживи 

развој и заштиту 

животне средине  

и Национална служба  

за запошљавање 

 

Буџет РС 

_________ 

Буџет Града 

2.000.000,00 

5.Програм радне 
праксе 

Повећан број 

оспособљених 

студената завршних 

година факултета 

Број оспособљених 

апсолвената и 

дипломаца за 

самосталан рад у 

струци 

Управа за образовање и 

Универзитет у Нишу  

 

 

 

/ 

 
 Измене и допуне Локалног акционог плана  објавити у ''Службеном листу Града Ниша''. 

 
Број: 477-1/2015-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Дана: 27. Фебруар 2015. године 

 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Проф. др Зоран  Перишић, с.р. 
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ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ 

 2. 
 
На основу члана 63. став 1 Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 

73/2010 , 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр и 108/2013), члана 32. т.2.  Закона o локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 83/2014) и члана 21. став 1. и члана 37. став 1.  т.2. 
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,  на седници од  26. фебруара 2015. године,  донела је   
 

О Д Л У К У 

О  РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ  ДОЉЕВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

            У Одлуци о буџету општине Дољевац за 2015. годину (”Сл. лист Града Ниша’’, број 111/2014), 
            У делу  ''I ОПШТИ ДЕО''  члан 1. мења се и гласи: 
           ''Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Дољевац за 2015. годину састоје се од: 
 
 

 

 

    

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

Економск
а 

класифик
ација 

у динарима 

1. 
Укупни приходи и примања остварени по основу 
продаје нефинансијске имовине 

7 + 8 392,846,383 

2. 
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 
имовине 

4 + 5 440,846,383 

3. Буџетски суфицит/дефицит 
(7+8) - 
(4+5) 

-48,000,000 

4. 
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за 
набавку домаћих хартија од вредности) 

62 0 

5. Укупан фискални суфицит/дефицит  
((7+8) - 

(4+5)) - 62 
-48,000,000 

Б.  РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

1. Примања од задуживања 91 0 

2. Примања од продаје финансијске имовине 92 0 

3. 
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за 
набавку домаћих хартија од вредности) 

6211 0 

4. Издаци за отплату главнице дуга 61 0 

5. Нето финансирање 
(91+92) - 
(61+6211) 

0 

6. 
Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето 
финансирање 

(((7+8) - 
(4+5)) - 62) 
+ ((91+92)-
(6211+61)) 

-48,000,000 

В. В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА   16,469,208 

1. Приходи од других нивоа власти 733 11,177,708 

2. 
Приходи настали продајом услуга корисника 
средстава буџета јединице локлане самоуправе чије је 
пружање уговорено са физичким и правним лицима 742 

1,297,000 

3. Остали приходи у корист нивоа општина 745 3,394,500 

4. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 8 600,000 
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Члан 2. 

  
У делу  ''I ОПШТИ ДЕО''  у члану 2, приходи 

и примања буџета код: 
Пренета средства из претходне године 

износ ''36.000.000'' замењује се износом 
''48.000.000''. 

Код ''средства из буџета'': 
Код ''3+7+8+9 Укупно пренета средства, 

текући приходи и примања износ''  ''428.846.383'' 
замењује се износом ''440.846.383''. 

Код ''Укупна јавна средства'' износ 
''445.315.591'' замењује се износом ''457.315.591''. 

 
 

Члан 3. 
          У делу  ''I ОПШТИ ДЕО''  у члану 3, износ 
''36.000.000'' замењује се износом ''48.000.000''. 
 
 

Члан 4. 
          У делу  ''I ОПШТИ ДЕО''  у члану 4,  Расходи 
и издаци по основним наменама, врше се следеће 
измене: 
Код ''Средства из буџета и пренета неутрошена 
средства'' 

-  на економској класификацији 400 ''Текући 
расходи'' износ ''355.611.552'' замењује се 
износом ''367.611.552''. 

-   на економској класификацији 410 ''Расходи 
за запослене'' износ ''135.317.330'' 
замењује се износом''132.317.330''. 

-  на економској класификацији 417 
''Посланички додатак'' износ ''3.000.000'' 
брише се. 

-  на економској класификацији 420 
''Коришћење услуга и роба'' износ 
''116.655.302'' замењује се износом 
''119.655.302''. 

-  на економској класификацији 423 ''Услуге 
по уговору'' износ ''19.529.000'' замењује се 
износом ''22.529.000''. 

-  на економској класификацији 424 
''Специјализоване услуге'' износ 
''20.245.000'' замењује се износом 
''22.145.000'' 

-  на економској класификацији 425 ''Текуће 
поправке и одржавање'' износ ''42.940.000'' 
замењује се износом ''37.130.000'' 

-  на економској класификацији 426 
''Материјал'' износ ''18.092.000'' замењује 
се износом ''22.002.000'' 

-  на економској класификацији 460 
''Донације и трансфери'' износ ''57.038.920'' 
замењује се износом ''69.038.920'' 

-  на економској класификацији 4631 ''Текући 
трансфери осталим нивоима власти'' 
износ ''41.449.340'' замењује се износом 
''34.449.340'' 

-  на економској класификацији 464 
''Дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања'' износ ''2.700.000'' 
замењује се износом ''21.700.000''. 
Код укупни јавни расходи износ 

''428.846.383'' замењује се износом 

''440.846.383''. 

                Код ''Укупна јавна средства'' износ 
''445.315.591'' замењује се износом ''457.315.591''. 
 

Члан 5. 
          У делу  ''I ОПШТИ ДЕО''  у члану 5. , врше се 
следеће измене: 

Програм 15. Локална самоуправа износ 
''114.030.000'' замењује се износом ''126.030.000''. 

 
 

Члан 6. 
          У делу  ''I ОПШТИ ДЕО''  у члану 6, врше се 
следеће измене: 
 Код ''средства из буџета'': 

-  шифра програма 0602, програм 15. 
Локална самоуправа, ПА 0001 
Функционисање локалне самоуправе, 
износ ''100.090.000'' замењује се износом 
''112.090.000''. 
 

Члан 7. 
         У делу  ''I ОПШТИ ДЕО''  у члану 7. 
''Функционална класификација расхода'', врше се 
следеће измене: 

 Код ''средства из буџета'': 
-  код функционалне класификације 412 

''Општи послови по питању рада'' износ 
''2.700.000'' замењује се износом 
''14.700.000''. 

-  код функционалне класификације 111 
''Извршни и законодавни органи'' износ 
''7.210.000'' замењује се износом 
''7.460.000''. 

-  код функционалне класификације 130 
''Опште услуге'' износ ''84.165.000'' 
замењује се износом ''83.915.000''. 
 

Члан 8. 
         У делу  ''II ПОСЕБАН ДЕО''  у члану 9, 
''Средства буџета и средства од додатних прихода 
индиректних корисника распоређују се по 
корисницима и врстама издатака и то:''врше се 
следеће измене: 
У разделу 1. Глава 1 „Скупштина општине“, 
програмска класификација 0602, програм 15. 
Локална самоуправа, ПА 0001 Функционисање 
локалне самоуправе, функција 110,   
код „средства из буџета“: 
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-  На позицији 4, економска класификација 
417 „Посланички додатак“ износ 
„3.000.000“ брише се. 

-  На позицији 7, економска класификација 
423  „Услуге по уговору“ износ ''800.000'' 
замењује се износом ''3.800.000''.  

        У разделу 2. Глава 1 „Председник и 
општинско веће“, програмска класификација 0602, 
програм 15. Локална самоуправа, ПА 0001 
Функционисање локалне самоуправе, функција 
111,  код „средства из буџета“: 

-  Иза позиције 16, економска класификација 
423 „Услуге по уговору“ додаје се нова 
позиција 426 ''Материјал'' и износ 250.000. 

-  Код ''Свега за раздео 2'' износ ''7.210.000'' 
замењује се износом ''7.460.000''. 

        У разделу 3. Глава 1 „Општинска управа“, 
програмска класификација 0602, програм 15. 
Локална самоуправа, ПА 0001 Функционисање 
локалне самоуправе, функција 130,   
код „средства из буџета“: 

-  На позицији 29, економска класификација 
426 „Материјал“ износ ''4.000.000'' 
замењује се износом ''3.750.000''.  

-  Код ''Свега за Главу 1'' износ ''84.165.000'' 
замењује се износом ''93.915.000''. 

        У разделу 3. Глава 5 „Општи економски 
послови“, програмска класификација 0602, 
програм 15. Локална самоуправа, ПА 0001 
Функционисање локалне самоуправе, функција 
412,  економска класификација 464 ''Дотације 
НСЗЗ'', 
код „средства из буџета“: 

-  Иза извора финансирања 01 додаје се 
нови извор финансирања 13 Пренета 
неутрошена средства и износ 12.000.000. 

        У разделу 3. Глава 14 „Здравство“, 
програмска класификација 1801, програм 12. 
Примарна здравствена заштита, ПА 0001 
Функционисање              установа примарне 
здравствене заштите, функција 740, 
код „средства из буџета“: 

- На позицији 71, економска класификација 
4631 ''Текући трансфери осталим нивоима 
власти'' замењује се економском 
класификацијом 464 ''Дотације РФЗО''. 

        У разделу 3. Глава 17 ''ЈКП Дољевац'', 
програмска класификација 0601, програм 2. 
Комунална делатност, ПА 0010 Јавна расвета, 
функција 640, 
код „средства из буџета“: 

- На позицији 138, економска класификација 
425 „Текуће поправке и одржавање“ износ 
„2.000.000“ замењује се износом ''700.000''. 

- Иза позиције 138 додаје се нова позиција 
138/1, економска класификација 426  
„Материјал“  и износ ''1.300.000''. 

         У разделу 3. Глава 17 ''ЈКП Дољевац'', 
програмска класификација 0701, програм 7. Путна 
инфраструктура, ПА 0002 Одржавање путева, 
функција 451, 

код „средства из буџета“: 
-  На позицији 144, економска класификација 

425 „Текуће поправке и одржавање“ износ 
„4.510.000“ брише се. 

-  Иза позиције 144 додаје се нова позиција 
144/1, економска класификација 424  
„Специјализоване услуге“  и износ 
''1.900.000''. 

-  Иза позиције 144/1 додаје се нова позиција 
144/2, економска класификација 426  
„Материјал“  и износ ''2.610.000''.  

Код  ''Средства из буџета'',  износ  ''428.846.383'' 
замењује се износом ''440.846.383''.  
         Код ''Укупна јавна средства'' износ 
''445.315.591'' замењује се износом ''457.315.591''. 
 

 
   Члан 9. 

              Ова oдлука ступа на снагу даном  
објављивања у „Службеном листу Града Ниша“. 
 
 
 Број: 400-18 
 У Дољевцу,  26.02.2015. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ                       
                                    

Председник 
Томислав Митровић,с.р. 

 
 
 3. 

 
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. фебруара 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: 
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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“, бр. 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,с.р. 

 4. 
 

На основу члана 9. став 2. Правилника о 
условима, начину и поступку за стицање права 
својине на земљишту и објектима на које се 
примењује Закон о посебним условима за упис 
права својине на објектима изграђеним без 
грађевинске дозволе („Службени гласник РС“, број 
31/13) и члана 37. став 1.т.7. Статута општине 
Дољевац (''Службени лист Града  Ниша'', бр. 
69/2008, 89/2010, 14/2012, 32/2012, 70/2012, 
57/2013 и 9/2014), 

 Скупштина општине Дољевац, на седници 
одржаној  26. фебруара 2015. године, донела је 
 

О Д Л У К У 

О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ КАО ОРГАНА 

НАДЛЕЖНОГ ЗА ДАВАЊЕ ПРЕТХОДНЕ 

САГЛАСНОСТИ ЗА УПИС ПРАВА 

СВОЈИНЕ НА ОБЈЕКТИМА КОЈИ СУ 

ИЗГРАЂЕНИ НА ПОВРШИНАМА   ЈАВНЕ 

НАМЕНЕ 

 
 
 

Члан 1. 
 Овом одлуком одређује се Општинско веће 
општине Дољевац, као орган надлежан за давање 
претходне сагласности за упис права својине, 
изузетно, за објекте односно делове објеката који 
су изграђени на површинама јавне намене, 
односно на земљишту планираном за уређење 
или изградњу објеката јавне намене или површини 
јавне намене за које се, у складу са одредбама 
посебног закона утврђује јавни интерес. 
 

Члан 2. 
 Сагласност из члана 1. ове Одлуке, изузетно 
се може дати за: породичне стамбене објекте до 
300 m2 нето корисне површине, станове  у  
стамбеним и стамбено-пословним зградама до 
200 m2 нето корисне површине, пословни простор 
у стамбеним и стамбено-пословним зградама до 
100 m2, гараже до 30 m2, викенд куће (куће за 
одмор) до 200 m2, објекте за обављање занатске 
делатности до 100 m2, помоћне и економске 
објекте, а који су изграђени без грађевинске 
дозволе, односно одобрења за изградњу и 
потврђене техничке документације до 11. 
септембра 2009.  године, или су изграђени на 
основу грађевинске дозволе, односно одобрења 
за изградњу и потврђене техничке документације 
до 11. септембра 2009.  године, а за чије 
коришћење није издата употребна дозвола.  
 Сагласност  се може дати и на део 
породичног стамбеног објекта из става 1. oвог 
члана, ако се тај део користи за становање и ако 
су на том објекту изведени конструктивни 
грађевински радови, кровна конструкција и кровни 
покривач. 

 
Члан 3. 

 О сагласности  из  члана 1. oве одлуке, 
Општинско веће општине Дољевац, одлучује на 
захтев органа надлежног за упис права својине, 
коју исти прибавља по службеној дужности.  
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Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша“. 

 
 Број:02-12 
 У Дољевцу, дана 26.02.2015. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 
       

Председник 
Томислав Митровић,с.р. 

 5. 
 
На основу члана 29. Закона о јавно-

приватном партнерству и концесијама („Сл. 
гласник РС“; број 88/2011), члана 37 став 1.  тачка 
34. Статута општине Дољевац  (''Службени лист 
Града Ниша'', бр. 69/08, 89/2010, 14/2012, 32/2012, 
70/2012, 57/13 и 9/14), а у вези са Одлуком о 
доношењу и имплементацији Регионалног плана 
управљања отпадом за Нишки регион („Сл лист 
Града Ниша“, број 57/13) и чл. 20. и 21. Уговора о 
међусобним правима и обавезаа у 
имплементацији Регионалног плана управљања 
отпадом  Нишког региона, број 02-61/13 од 
19.07.2013. године,  

Скупштина општине Дољевац, на седници 
одржаној  26. фебруара 2015. године, донела је 
 

О д л у к у  

о усвајању Предлога концесионог акта 

изградње Регионалног центра за 

управљање отпадом „Келеш“ и студије 

оправданости давања концесије 

 
Члан 1. 

Усваја се Предлог концесионог акта 
изградње Регионалног центра за управљање 
отпадом „Келеш“ и Студија оправданости давања 
концесије. 

Члан 2. 
Саставни део одлуке је и Студија 

оправданости давања концесије, Предлог 
концесионог акта и Мишљење Комисије за ЈПП 
Владе Републике Србије број 29/2014 од 
10.12.2014. године. 

 
Члан 3. 

 У складу са Стратегијом управљања 
отпадом за период од 2010. до 2019. године,  
Владе Републике Србије (''Службени гласник РС'', 
бр. 29/2010),  у Студији оправданости давања 
концесије, Предлог концесионог акта, у делу у 
којем се говори о ''гарантованим минималним 
годишњим количинама отпада'', по локалним 
самоуправама,  општина Дољевац, планира 
количину од 1874 тона, на годишњем нивоу и 
предлаже  цену одлагања комуналног отпада коју  
ће  плаћати Привредно друштво коме су поверени 

послови прикупљања и одвожења комуналног 
отпада,  до 40 ЕУР/т отпада. 
 

Члан 4. 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу Града Ниша''. 
 

 Број: 02-61/13 
 У Дољевцу, дана 26.02.2015. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 
 

Председник 
Томислав Митровић,с.р. 

 6. 
 
 На основу члана 13. став 1. Закона о 
комуналним делатностима ( ''Службени гласник 
РС'', бр. 88/2011), члана 20. става 1 тачка 5  
Закона о локалној самоуправи  (''Службени 
гласник РС'', бр. 129/07 и 83 2014.) и члан 16. став 
1.  тачка 5. и 37.  став 1. тачкe 7. Статута општине 
Дољевац, (''Службени лист Града Ниша'', бр. 
69/08, 89/2010, 14/2012, 32/2012, 70/2012, 53/2013 
и 9/2014) , 
 Скупштина општине Дољевац, на седници 
одржаној 26. фебруара 2015. године, донела је  
 

О Д Л У К У   

  О   КАНАЛИЗАЦИЈИ 

 
I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 Овом одлуком прописују се услови и начин 
организовања послова у вршењу комуналне 
делатности и то: сакупљање атмосферских и 
отпадних вода, санитарно хигијенски и други 
посебни услови одвођења и пречишћавања 
отпадних вoда на територији општине Дољевац,  
права и обавезе предузећа које обавља комуналну 
делатност и корисника услуга, начин наплате 
накнаде за коришћење комуналне услуге, 
случајеви и услови под којима се кориснику може 
ускратити пружање комуналне услуге, начин 
обезбеђења континуитета у обављању услуге и 
поступању у случају прекида пружања услуге  и 
послови надзора, и друга питања од значаја за ову 
комуналну делатност. 
 

Члан 2. 
 Сакупљање атмосферских и отпадних вода 
од корисника,  њихово одвођење, пречишћавање и 
испуштање врши се системом канализације.  
 

Члан 3. 
 Комуналну делатност одвођења и 
пречишћавања отпадних вода на територији 
општине обавља Јавно комунално предузеће   
''Дољевац'' – Дољевац. (у даљем тексту: нaдлежно 
предузеће). 
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Члан 4. 
Корисници у смислу ове одлуке су физичка 

лица, правна лица и предузетници, на територији 
општине Дољевац, чији су објекти прикључени на 
канализацију. 
 Корисници услуга прикључују своје кућне 
инсталације на јавну канализациону мрежу. 
 Забрањено је испуштање отпадних вода на 
улицу и друге јавне површине или њихово 
испуштање у напуштене копане бунаре и у 
отворене и затворене канале за одвођење 
атмосферске канализације  и у непрописно 
изграђене септичке јаме. 
 
 
II  ТЕХИЧКИ  И  ДРУГИ ПОСЕБНИ  УСЛОВИ  ЗА  

ОДВОЂЕЊЕ  И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ    
ОТПАДНИХ ВОДА 

 
Члан 5. 

 Канализација се дели на: јавну 
канализацију, канализацију за посебне намене  и 
кућну канализацију. 
 
 1. Јавну канализацију чине: 

- затворени примарни  и секундарни 
канали  за одвођење отпадних вода, 

- силазна  контролна  окна – шахтови, 
- прикључни водови на јавну канализацију 
- постројења за пречишћавање отпадих 

вода 
- припадајући објекти, уређаји  и 

инсталације. 
 2. Канализацију за посебне намене чине: 

-  сви хоризонтални и вертикални водови, 
канализације привредних и     других 
објеката којима се одводе отпадне воде, 

- припадајући објекти, уређаји и 
инсталације, 

-  канализациони прикључак. 
 
 3. Кућну канализацију чине: објекти, уређаји  
и водови који прикупљају  воду до првог 
ревизионог  шахта. 

 
Члан 6. 

 Јавна канлизација се гради  према 
инвестиционо – техничкој документацији  за коју је 
издато  решење о  издавању грађевинске дозволе  
од стране надлежног органа Општинске управе. 
 Инвеститор је дужан да изграђену јавну 
канализацију преда на коришћење, управљање и 
одржавање надлежном предузећу. 
 

Члан 7. 
 Власници – корисници објеката, обавезни су 
да исте прикључе на јавну канализацију  у року од 
једне године  од дана ступања на снагу ове 
Одлуке,  тамо где постоји јавна канализација, а 
тамо где се гради нова  канализација, најкасније у 

року од једне године,  од завршетка изградње  
канализације. 
 Објекти који се граде на локацији где  
постоји јавна канализација,  прикључују се у току 
изградње, а најкасније  до почетка коришћења. 
 

Члан 8. 
 На јавну канализацију могу се прикључити 
објекти физичких и правних лица на основу  
важећих законских прописа.  
 Ближе услове прикључка и начин, одредиће 
надлежно ЈКП „Дољевац“ –Дољевац. 

 
Члан 9. 

 Сваки објекат који се спаја  са јавном 
канализацијом мора имати засебан прикључак,  
непосредно на јавну канализацију. 
 Изузетно од одредбе става 1. овог члана,  
када је то из техничких и других разлога  
оправдано и могуће, надлежно предузеће може  
одобрити да се више објеката прикључи   на једно 
прикључно окно. 
 Ако се канализациони прикључак   не може 
извести непосредно  на јавну канализацију  те је 
потребно прикључак извести  преко туђе 
непокретности, за прикључење је потребна 
сагласност власника – корисника те 
непокретности. 
 Сагласност из претходног става овог члана 
мора бити у писменој форми и оверена од стране 
надлежног органа. 
 

Члан 10. 
 Кућним прикључком сматра се 
канализациона цев (спој са јавном канализацијом 
за отпадне воде) од првог контролног односно 
ревизионог окна у објекту, односно од 
регулационе линије ако контролно односно 
ревизионо окно није изграђено, до јавне 
канализације. 
 Елементи кућног прикључка утврђују се 
пројектно – техничком документацијом за 
изградњу јавне канализације, те се исти посебно  
дефинишу у Уговору из члана 13. став 3. ове 
одлуке. 

Члан 11. 
 Индустријски објекти прикључују се на јавну 
канализацију у складу са одредбама ове одлуке  и 
уговором који закључе са надлежним комуналним 
предузећем. 

Члан 12. 
 Услове за прикључење објеката на јавну 
канализацију утврђује надлежно ЈКП. 
 

Члан 13. 
 Прикључење објекта на јавну канализацију 
врши се на основу захтева корисника уз испуњење 
услова одређених од стране надлежног ЈКП. 
 

 



 

 
 
 
 
2. март 2015. године                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША                              Број 14  Страна 9 
 

 
 

 

Члан 14. 
 Забрањено је прикључивање објекта на 
јавну канализацију без одобрења или супротно 
одобрењу издатом од стране надлежног 
предузећа. 
 Одобрење за прикључење је управни акт 
који се издаје у облику решења. 
 Против решења може се поднети жалба у 
року од 15 дана од дана достављања решења. 
 Жалба се подноси Општинском већу 
општине Дољевац. одлука Општинског већа 
општине Дољевац, је коначна и против ње се 
може покренути управни спор. 
 

Члан 15. 
 Прикључке изведене без одобрења или 
противно одобрењу издатом од стране надлежног 
предузећа, исто ће затворити и ставити ван 
употребе по решењу комуналне инспекције. 

 
Члан 16. 

 Радове на изради прикључка на јавну 
канализацију изводи надлежно предузеће. 
 Власници или корисници објеката могу сами 
да изводе одређене радове на прикључењу на 
јавну канализацију уз надзор и упутство надлежног 
предузећа. Прикључење на јавну канализацију 
врши искључиво надлежно предузеће. 
 Надлежно предузеће даје техничка упутства 
и врши надзор над извођењем радова од стране 
власника или корисника објекта и одређује врсту 
материјала  за израду прикључка. 
 Трошкове израде прикључка сноси власник 
или корисник објекта. 
 

Члан 17. 
 Физичка лица, правна лица и предузетници 
код којих не постоји могућност  одвођења својих 
отпадних вода преко јавне канализације, дужни су 
да за сакупљање својих отпадних вода израде 
прописну водонепропустиву септичку јаму. 
 Септичка јама се гради на основу идејног 
пројекта и  решења о одобрењу  за извођење 
радова  за објекте где се не издају грађевинске 
дозволе издатог од стране надлежног органа  
Општинске управе. 
 Изграђена септичка јама мора се редовно 
одржавати и чистити у току употребе. 
 Вршилац услуга дужан је да се одазове 
позиву корисника услуга за чишћење септичке 
јаме у року од 48 часова. 
 

III  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И 
КОРИСНИКА УСЛУГА 

 
Члан 18. 

 Надлежно предузеће је дужно да: 
- евидентира кориснике услуга  одвођења  

отпадних вода; 
- одржава објекте, постројења, уређује 

мрежу јавне канализације; 

- одржава и контролише исправност 
уређаја за мерење количине испуштене воде 
уколико их има; 

- контролише састав испуштених вода и по 
потреби предузима одговарајуће мере; 

- контролише стање и исправност кућних 
инсталација и прикључака; 

- у случају квара на јавној канализацији да 
одмах, путем средстава јавног информисања или 
на неки други погодан начин, о томе извести 
кориснике и комуналну инспекцију, а квар отклони 
у што краћем  року. 
 

Члан 19. 
 Корисник јавне канализације дужан је да: 

- одржава у исправном стању кућну и 
канализацију за посебне намене, уређај за 
претходно пречишћавање отпадних вода и 
септичку јаму; 

- наменски користи кућну и канализацију за 
посебне намене; 

- плаћа накнаду за извршену услугу на 
основу уговора са надлежним предузећем  којим 
се дефинишу међусобна права и обавезе; 

- на захтев предузећа одмах, а најкасније у 
року од 7 дана о сопственом трошку отклони квар 
на кућним инсталацијама за посебну намену; 

- сноси трошкове отклањања узрока 
зачепљења, оштећења и кварова, као и штету на 
јавној канализацији коју проузрокује непрописним 
или ненаменском употребом кућне или 
канализације за посебну намену; 

- испразни, очисти, дезинфикује и по 
могућности затрпа  септичку јаму или упојни бунар 
након прикључења објекта на јавну канализацију; 

- овлашћеном раднику надлежног 
предузећа обезбеди несметан приступ ради 
узимања узорка и узорка отпадних вода; 

- овлашћеном раднику надлежног 
предузећа у свако доба дозволи приступ свим 
елементима канализације за посебне намене 
односно кућне канализације, ради контроле 
квалитета отпадних вода и квалитета одржавања 
истих као и контроле да ли је атмосферска 
канализација прикључена на одвод фекалне 
канализације и сноси трошкове отклањања 
одређених неправилности уколико се иста 
пронађу. 
 Кориснику није дозвољено да: 

1) да  се самовољно прикључи на јавну 
канализацију, 

2) јавну канализацију отпадних вода 
користи за одвођење штетних и  

експлозивних материја. 
 

Члан 20. 
 У јавну канализацију за отпадне воде 
забрањено је упуштати атмосферске и 
површинске воде уколико то није нарочито, 
предвиђено пројектом за изградњу канализационе 
мреже. 
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Члан 21. 
 У јавну канализацију не могу се упуштати 
отпадне воде које у себи садрже  штетне материје 
по здравље  особа које одржавају  систем јавне 
канализације и по објекте канализације: 
 - проузроковаче  заразних  и паразитских  
болести или материјале заражене таквим 
клицама, тела угинулих животиња као и 
радиоактивне отпадне материје; 
 - материје које су запаљиве или експлозивне 
као што су бензин,  етар, бензол, карбид, и други 
запаљиви органски растварачи; 
 - материје које могу спречити труљење и 
пречишћавање отпадних вода, како у смислу 
самопречишћавања тако и у погледу 
пречишћавања на уређајима за пречишћавање; 
 - смеће, пепео, кости, стакло, гипс, цемент, 
песак, шљунак, крпе, длаке, пластичне предмете, 
боје и лакови, лед, снег, и друге предмете који 
могу изазавати зачепљење или оштећење 
канализационих цеви,  опреме  и свих уређаја 
система јавне канализације. 

 
Члан 22. 

 У јавну канализацију  могу се упуштати 
отпадне воде чије максимално дозвољене 
концентрације ( у даљем тексту: МДК)  не прелазе 
прописане вредности, што се утвђује на основу 
Правилника о начину и минималном броју 
испитивања квалитета отпадних вода  
(''Сл. гласник СРС'', бр. 47/82 и 13/84 ). 
 

Члан 23. 
 На уређај за пречишћавање отпадних вода ( 
УПОВ ), садржај септичких јама од индивидуалних 
корисника може довозити цистерном искључиво 
надлежно јавно предузеће – или друго физичко и 
правно лице који има уговор са надлежним јавним 
предузећем. Место упуштања отпадних вода 
одређује надлежно јавно предузеће. Квалитет 
овако упуштаних отпадних вода мора 
задовољавати критеријуме из члана 21. и 22. ове 
Одлуке. 
 Када се утврди да се у јавну канализацију  
упуштају отпадне воде чији квалитет не 
задовољава  критеријуме по члану 21. и 22.  
предузеће ће искључити корисника са јавне 
канализације или ће отказати Уговор са 
предузећем – предузетником који довозе отпадну 
воду из септичких јама привремено до престанка 
разлога искључења. 
 Решење о искључењу корисника са јавне 
канализације доноси комунални инспектор. 

 
Члан 24. 

 Квалитет, односно степен загађења 
отпадних вода утврђује се анализом узетих 
узорака отпадних вода. 
 Анализу квалитета отпадних вода врши 
надлежно предузеће по јединственој методологији 

за утврђивање квалитета отпадних вода, преко 
акредитоване лабораторије. 
 Узроци отпадних вода узимају се пре 
упуштања у јавну канализацију, односно 
непосредно иза уређаја за претходно 
пречишћавање отпадних вода. 
 Узимање узорака врши овлашћени радник 
предузећа у присуству корисника јавне 
канализације. 
 О узетом узорку саставља се записник. 
 

Члан 25. 
 Ако се анализом утврди прекорачење неке 
од вредности дозвољене концентрације хемиских 
и других састојака, трошкове анализе и узимање 
узорака плаћа корисник услуге, у супротном 
случају трошкови падају на терет надлежног 
предузећа. Корисник јавне канализације  може 
извршити контролну анализу путем друге 
овлашћене установе или организације. Узорци за 
контролу из става 1. овог члана узимају се у 
присуству овлашћеног радника надлежног 
предузећа  истовремено са узимањем узорка за 
анализу које врши надлежно предузеће. 
 
 
IV  НАЧИН НАПЛАТЕ НАКНАДЕ ЗА ИЗВРШЕНУ 

УСЛУГУ 
 

Члан 26. 
 Обрачун и наплату накнаде  за испуштање 
отпадних вода обавља предузеће на начин и у 
роковима утврђеним уговором. 
 

Члан 27. 
 Корисници јавне канализације плаћају 
комуналном предузећу накнаду за одвођење 
отпадних вода. 
 Обавеза плаћања накнаде настаје 
прикључењем објекта на јавну канализацију, 
односно истеком рока за прикључење из члана 7. 
став 1. и 2. ове одлуке. 
 

Члан 28. 
 Висина накнаде утврђује се на основу 
Уговора закљученог са предузећем и јединичне 
цене за одвођење отпадних вода. 
 Цену за одвођење отпадних вода утврђује 
Управни одбор предузећа уз сагласност 
Скупштине општине Дољевац. 
 Цену за упуштање садржаја септичких јама 
које се преносе цистерном отпадних вода одређује 
предузеће, а на основу Уговора са вршиоцем 
услуга за пражњење септичких јама. 
 

Члан 29. 
Надлежно предузеће врши обрачун за 

пружену комуналну услугу, а корисник је дужан да 
услугу по обрачуну плати у року од 15 дана од 
дана пријема истог. 
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Члан 30. 
 Корисник може да поднесе приговор на 
обрачун надлежног предузећа у писменој форми у 
року од 8 дана од дана пријема обрачуна. 
 Предузеће је дужно да приговор реши у року 
од 15 дана и о томе извести корисника али 
приговор не одлаже исплату рачуна. 
 

V СЛУЧАЈЕВИ И УСЛОВИ ПОД КОЈИМА СЕ 
МОЖЕ УСКРАТИТИ ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНЕ 

УСЛУГЕ 
 

Члан 31. 
 Пружање комуналне услуге одвођења и 
пречишћавања отпадних вода предузеће може 
ускратити привремено кориснику: 
 - ако јавну канлизацију користи ненаменски и 
противно одредбама ове Одлуке; 
 - ако су кућне инсталације и инсталације за 
посебну намену у таквом стању а њихово даље 
коришћење представља опасност по здравље и 
живот људи, односно може проузроковати штету 
на материјалним добрима и угрозити 
функционисање јавне канализације; 
 - ако настане већи квар или сметња на 
кућној канализацији; 
 - ако не плати извршену услугу  у року из 
члана 29. ове Одлуке; 
У случајевима из става 1. овог члана предузеће ће 
прво упозорити корисника да ће га искључити из 
система јавне канализације уколико у остављеном 
року не поступи по упозорењу. Ако корисник не 
поступи по упозорењу из става 2. овог члана 
предузеће ће искључити корисника из система 
јавне канализације и о томе одмах, а најкасније у 
року од 24 часа, известити комуналну инспекцију. 
 

Члан 32. 
 По отклањању узрока због ког је дошло до 
привременог ускраћивања пружања услуге, 
односно искључења корисника из система јавне 
канализације предузеће је дужно да одмах, а 
најкасније у року од 3 дана од дана подношења 
захтева корисника прикључи на јавну 
канализацију. 
 Трошкови искључења и поновног 
прикључења падају на терет корисника. 
 
 
VI  НАЧИН ОБЕЗБЕЂЕЊА КОНТИНУИТЕТА У 

ОБАВЉАЊУ УСЛУГЕ И ПОСТУПАЊА У 
СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА ПРУЖАЊА УСЛУГЕ 

 
 

Члан 33. 
 Предузеће је дужно да свој рад и пословање  
организује тако да обезбеди сталну функционалну 
способност објеката, и инсталација система јавне 
канализације у циљу трајног и несметаног 
пружања услуге одвођења и пречишћавања 

отпадних вода  непрекидно 24 часа дневно,  под 
једнаким условима. 
 

Члан 34. 
 У случају планских прекида у пружању 
комуналне услуге због планираних радова ( 
поправке, реконструкције  и др.) на јавној 
канализацији,  предузеће је дужно да најкасније 24 
часа пре настанка прекида, о томе извести 
кориснике путем јавног информисања или на неки 
други погодан начин, а надлежни орган Општинске 
управе у писменој форми. 
 

Члан 35. 
 Ако дође до прекида или поремећаја у 
пружању услуге одвођења вода услед више силе, 
штрајка или других разлога који се нису могли 
предвидети, односно спречити, предузеће је 
обавезно да одмах предузме  мере из члана 17. 
Закона о комуналним делатностима и мере које 
утврди орган Општинске управе и Општинско 
веће,  ради отклањања узрока поремећаја односно 
прекида у пружању услуге. 

 
Члан 36. 

 Предузеће је обавезно да истовремено са 
предузимањем мера из члана 35. ове Одлуке 
обавести орган Општинске управе надлежан за 
комуналне послове о разлозима поремећаја или 
прекида, као и о предузетим мерама. 
 Орган Општинске управе из става 1. овог 
члана  обавезан је да по пријему обавештења без 
одлагања: 

- одреди ред првенства и начин пружања 
услуга; 

- нареди мере заштите комуналних 
објеката који су угрожени, као и друге имовине; 

- предложи мере за отклањање насталих 
последица и друге потребне мере за обављање 
делатности; 

-  утврди разлоге и евентуалну 
одговорност за поремећај, односно прекид 
вршења делатности, као и одговорност за накнаду 
евентуалне штете. 
 

Члан 37. 
 Ако надлежно предузеће и поред свих 
предузетих мера не може да пружи услугу у 
потребном обиму, Општинско веће општине ће 
наредити предузимање одговарајућих мера 
надлежном предузећу и корисницима. 
 

Члан 38. 
 Ако се у складу са Законом организује 
штрајк у надлежном предузећу, предузеће је 
дужно да обезбеди минимум процеса рада: 
 - функционисање одвођења отпадних вода у 
оквиру јавне канализације; 
 - обављање послова на отклањању хаварија 
на јавној канализацији. 
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VII  НАДЗОР 
 
 

Члан 39. 
 Надзор над применом ове одлуке и над 
законитошћу рада надлежног предузећа врши 
Општинска управа општине Дољевац. 
 Послови инспекцијског надзора над 
применом ове одлуке и прописа донетих на основу 
ове одлуке и над обављањем комуналне 
делатности врши комунални инспектор. 
 
 
 

VIII  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 40. 
 Новчаном казном од 100.000,00 динара, до 
1.000.000,00 динара, казниће се надлежно 
предузеће ако: 

1. Врши испуштање отпадних вода 
супротно одредбама члана 4. став 3. 
ове одлуке; 

2. На јавну канализацију  прикључује 
објекат изграђен мимо важећих 
законских прописа и услова одређених 
овом одлуком, односно прописаним 
условима ЈКП  (члан 8.); 

3. Не затвори и стави ван употребе 
прикључак по решењу комуналне 
инспекције ( члан 15.); 

4. Не извршава одредбе из члана 18  
5. ( члан 18.); 
6. Не искључи корисника канализације по 

решењу комуналног инспектора 
     ( члан 23. ); 
7. Не врши анализу квалитета отпадних 

вода ( члан 24. став 2 и 3 ); 
8. Не реши по приговору корисника у 

утврђеном року ( члан 31. став 2); 
9. Не прикључи кориснике на јавну 

канализацију у утврђеном року по 
престанку разлога искључења ( члан 
33. став 1); 

10. Не врши комуналну услугу на 
предвиђен начин ( члан 34.). 

11. Не обавести кориснике и надлежни 
орган Општинске управе  о 
планираном прекиду пружања услуге ( 
члан 35.); 

12. Не предузме неопходне предвиђене 
мере у утврђеном року у случају 
прекида пружања услуга; 

13. Не обавести орган Општинске управе 
надлежан за комуналне послове о 
разлозима поремећаја или прекида, 
као и предузетим мерама истовремено 
са предузимањем мера из члана  36. ( 
члан 37. став 1 ); 

14. Не обезбеди минимум процеса рада у 
случају штрајка ( члан 38.); 

15.  За прекршај из става 1. овог члана 
казниће се одговорно лице у 
надлежном предузећу новчаном 
казном од 25.000,00 до 50.000,00 
динара. 

 
 

Члан 41. 
 Новчаном казном од 50.000,00 до 

500.000,00 динара казниће се за прекршај 
корисник правно лице ако: 

1. Врши испуштање отпадних вода 
супротно одредбама члана 4 . став 3. 
ове одлуке; 

2. Не изврши прикључење објеката  на 
јавну канализацију  у утврђеном року  

     ( члан 7. став 1 и 2.); 
3. Прикључује објекат на јавну 

канализацију  без решења или 
супротно  решењу које издаје  
надлежног предузећа ( члан 15.); 

4. Неовлашћено изводи радове на 
прикључењу објекта на јавну 
кнализацију (члан 16. став 1.); 

5. Не изгради прописану септичку јаму 
или исту редовно не одржава   и не 
чисти ( члан 17. став 1.); 

6. Не извршава одредбе из члана 19. ( 
члан 19.); 

7. Упушта у јавну канализацију за 
отпадне воде  атмосферске и 
површинске воде  ( члан 20.); 

8. Упушта у јавну канализацију за 
отпадне воде, отпадне воде које 
садрже штетне материје  и убацује 
отпадке, предмете и материје  
означене у члану 21. ( члан 21.); 

За прекршај из става  1.  овог члана 
казниће се   одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 25.000,00 до 50.000,00 
динара. 

За прекршај из става  1. овог члана 
казниће се  приватни предузетник  новчаном 
казном од 50.000,00  до 500.000,00 динара. 

За прекршај из става  1.  овог члана 
казниће се   физичко лице  новчаном казном од 
20.000,00 до  50.000,00 динара. 
 
 
 

IX  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

 
Члан 42. 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о канализацији, број 352 – 240 од 
17.12.2008. године,  објављена у (''Службеном 
листу Града Ниша'',број 121 /2008). 
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Члан 43. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу Града  
Ниша''. 
 
 Број: 352-14 
 У Дољевцу, 26.02.2015. године 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ДОЉЕВАЦ 

 
Председник 

Томислав Митровић,с.р. 
 

  
 7. 

На основу члана 13. став 1.  Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 
129/07), чл. 16. ст. 1. т. 5. и чл. 37. ст.1. т.9 и 33. 
Статута општине Дољевац ( ''Службени  лист 
Града Ниша'', бр. 69/08, 89/10,  14/12, 32/12, 70/12, 
57/13 и 9/14), Споразума о формирању  Нишког 
региона   за заједничко управљање отпадом  
између  Града Ниша, и општине Дољевац,  Гаџин 
Хан, Мерошина,  Сврљиг,  Алексинац,  Сокобања  
и Ражањ, бр: 352 – 619 од 25.10.2010. године,  
Одлуке о доношењу и имплементацији  
Регионалног плана  управљања отпадом за  
Нишки регион (''Службени лист Града Ниша'', бр. 
57/2013) и чл. 11. Уговора о међусобним правима 
и обавезама  у имплементацији Регионалног 
плана  управљања отпадом  Нишког региона,  бр: 
02 – 61/2013  од 19.07.2013. године,  

Скупштина  општине Дољевац,  на 
седници  одржаној 26. фебруара 2015. године,  
донела је  
 

 

О Д Л У К У 

о покретању  поступка оснивања  

Региналног привредног друштва    

за комуналну делатност  ''Нишки 

регион'' д.о.о. 

  
 

Члан 1. 
 Општина  Дољевац, као суоснивач са  
Градом Нишом,  општином Алексинац,  општином 
Сокобања, општином  Сврљиг, општином  
Мерошина,  општином Ражањ  и општином Гаџин 
Хан,  покреће поступак оснивања   Регионалног 
привредног друштва за  комуналну делатност  
''Нишки регион'' Д.О.О. 
 
 

Члан 2. 
 Уговором о оснивању  Регионалног  
привредног друштва  за комуналну делатност 
„Нишки  регион'' Д.О.О. ( у даљем тексту:  Уговор)  
ближе ће се дефинисати  назив,  седиште и 

делатност,  средства за оснивање  и почетак рада, 
права  обавезе  и одговорности,   утврђивање и 
распоређивање  добити  и  сношење ризика, 
органи,  заступање  и друга питања  у складу са 
законом. 
 

Члан 3. 
 Регионални савет   за управљање отпадом  
Нишког региона  предложиће нацрт Уговора  који 
усвајају  Скупштине потписника уговора. 
 
 

Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу  осмог дана од 
дана  објављивања  у ''Службеном листу Града 
Ниша''. 
 

Број: 352-20 
У Дољевцу, 26.02.2015. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 
 

Председник 
Томислав Митровић,с.р. 

 
 8. 

 
На основу члана 64. став 3. Закона о 

пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 
62/06 и 41/09) и члана 37. став 1. тачка 35. а у вези 
са чланом 79. став 1. т.6.  Статута општине 
Дољевац («Службени лист Града Ниша», бр. 
69/08,  89/2010, 14/2012, 32/2012, 70/2012, 57/13 и 
9/14),  
 Скупштина општине Дољевац, на седници 
одржаној  26. фебруара 2015. године, донела је 
 

О Д Л У К У 

o одређивању надлежног органа за 

спровођење поступка давања у закуп 

пољопривредног земљишта у државној 

својини у 2015. години 

 
Члан 1. 

 Одређује се Председник општине, као орган 
надлежан за доношење Одлуке о расписивању 
јавног огласа за давање у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини у 2015. години, уз 
сагласност Министарства пољопривреде и 
заштите животне средине (у даљем тексту: 
Министарство), а у складу са Програмом заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта за 2015. годину. 
 

Члан 2. 
 Одређује се Председник општине, као 
надлежан орган, да на основу предлога Комисије 
за спровођење јавног огласа о издавању у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини на 
подручју општине Дољевац,  донесе Одлуку о 
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давању у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини у 2015. години, уз сагласност 
Министарства. 

 
Члан 3. 

 Одредбе члана 1. и 2. ове одлуке односе се 
и на пољопривредно земљиште које је, у складу са 
посебним законом, одређено као грађевинско 
земљиште, а користи се за пољопривредну 
производњу до привођења планираној намени, као 
и на пољопривредне објекте у државној својини. 
 
 

Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу Града 
Ниша''. 
  
 Број: 02-17 
 У Дољевцу, 26.02.2015. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 
 

Председник 
Томислав Митровић,с.р. 

 9. 
  
 На основу чланa 97. став 8. Закона о 
планирању и изградњи (“Службени гласник 
Републике Србије”, бр. 72/09,  24/11, 121/12, 
132/14 и 145/14) и члана 37.став 1.тачка 7. Статута 
општине Дољевац („Службени лист Града Ниша“, 
бр. 69/08, 89/10, 14/12 ,32/12, 70/12, 57/13 и 9/14),  

Скупштина општине Дољевац,  на седници 
од 26. фебруара 2015. године,  донела је 
   

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА 

УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА  

 
 
 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 Овом одлуком утврђује се допринос за 
уређивање грађевинског земљишта и прописују 
мерила, поступак обрачуна и наплате, зоне и 
врсте намена објеката, износи коефицијената зоне 
и намене, критеријуми, износ и поступак 
умањивања доприноса, посебна умањења износа 
доприноса за недостајућу инфраструктуру и 
услови и начин обрачуна умањења за трошкове 
инфраструктурног опремања средствима 
инвеститора као и друга питања од значаја за 
обрачун и наплату доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта.  
 
 

Члан 2. 
 Уређивање грађевинског земљишта 
обухвата његово припремање и опремање.  

Припремање земљишта обухвата 
истражне радове, израду геодетских, геолошких и 
других подлога, израду планске и техничке 
документације, програма за уређивање 
земљишта, расељавање, уклањање објеката, 
санирање терена и друге радове.  
 Опремање земљишта обухвата изградњу 
објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и 
уређење површина јавне намене.  
 Уређивање грађевинског земљишта обавља 
се у складу са важећим планским документом 
према средњорочним и годишњим програмима 
уређивања, уз старање о заштити, рационалном и 
одрживом коришћењу земљишта. 
 
 

Члан 3. 
 Допринос за уређивање грађевинског 
земљишта плаћа инвеститор. 
 Средства добијена од доприноса за 
уређивање грађевинског земљишта користе се 
припремање и опремање грађевинског земљишта 
на територији општине Дољевац.  
 

II  ОБРАЧУН ДОПРИНОСА 
 

Члан 4. 
 Износ доприноса се утврђује решењем о 
издавању грађевинске дозволе, а на основу 
обрачуна доприноса који врши ЈП «Дирекција за 
изградњу општине Дољевац» Дољевац. 
 Висина доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта за изградњу објекта 
обрачунава се тако што се основица, коју чини 
просечна цена квадратног метра станова 
новоградње у општини, (према последњим 
објављеним подацима органа надлежног за 
послове статистике), помножи са укупном нето 
површином објекта који је предмет градње, 
израженом у метрима квадратним, и са 
коефицијентом зоне и коефицијентом намене 
објекта и евентуално умањи у складу са 
одредбама ове одлуке. 

 
Члан 5. 

 Грађевинско земљиште потпуно комунално 
опремљено за грађење је земљиште на коме је 
изграђен приступни пут са тротоаром и јавном 
расветом, водоводна и канализациона мрежа. 
 Накнада за уређивање грађевинског 
земљишта не обухвата трошкове 
електродистрибутивне мреже и објеката, ТТ 
мреже и објеката, кабловски дистрибутивни 
систем, мрежу и објекте топлификације и 
гасификације, које инвеститор посебно уговара са 
надлежним јавним предузећима.   
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а ) ЗОНЕ   
Члан 6. 

 За утврђивање доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта одређују се три зоне и то:  

- ЗОНА I - обухвата грађевинско земљиште 
које се граничи као и земљиште које се налази на 
удаљености до 200 метара од државног пута II 
реда (Мала Крсна – Марковац – Ћуприја – Ражањ 
– Делиград – Алексинац – Ниш – Дољевац – 
Лесковац – Предејане – Владичин Хан – Врање – 
Прешево) број 158 и државног пута II реда (веза са 
државним путем 215 – Каоник – Рибаре – Вукања - 
Прокупље – Житорађа – Дољевац – веза са 
државним путем А1), број 216., као и земљиште на 
коме је изграђена железничка пруга Ниш-
Лесковац. 

- ЗОНА II - обухвата земљиште које се 
граничи са државним путем II реда (Прокупље – 
Стара Божурна – Орљане), број 418, железничком 
пругом Ниш-Лесковац, општинским путем од 
Кнежице до дољевачке петље (бивши М1), као и 
земљиште на коме је  изграђен државни пут А1, 
као и заштитни појасеви који припадају тим 
објектима. 

- ЗОНА III - обухвата сво остало 
грађевинско земљиште које није обухваћено у 
претходно наведене две зоне. 
 

б) НАМЕНА ОБЈЕКАТА  
 

Члан 7. 
 Намене објеката за које се плаћа допринос 
су: 

-   стамбена: индивидуални и колективни 
стамбени објекти, стамбени простор у стамбено - 
пословним објектима,  и пратећи гаражни простор 
у стамбеним и стамбено - пословним објектима; 

- комерцијална: трговинске објекте, 
пословне објекте и канцеларије, пословно-
стамбене апартмане, мењачнице, кладионице, 
коцкарнице, видео клубове, гараже као засебне 
комерцијалне објекте, хотеле, угоститељске 
објекте, бензинске пумпе, као и друге објекте 
комерцијалног и услужног карактера   

- производна: гаражни простор у 
производним и складишним објектима 

- јавна: објекти намењени за јавно 
коришћење и могу бити објекти јавне намене у 
јавној својини по основу посебних закона (линијски 
инфраструктурни објекти, објекти за потребе 
државних органа, органа територијалне 
аутономије и локалне самоуправе итд.) и остали 
објекти јавне намене који могу бити у свим 
облицима својине (болнице, домови здравља, 
домови за старе, објекти образовања, отворени и 
затворени спортски и рекреативни објекти, објекти 
културе, саобраћајни терминали, поште и други 
објекти) и објекти - простори традиционалних 
цркава и традиционалних верских заједница у 
смислу Закона о црквама и верским заједницама 
("Службени гласник РС", број 36/2006) 

- остала: магацински простор, стоваришта, 
пијаце, објекти производног занатства, индустрије 
и грађевинарства, комунални објекти, гаражни 
простор у свим наведеним објектима, 
пољопривредни објекти, економски објекти 
гаражни простор у овим објектима, помоћни 
објекти, отворени паркинзи 
 Објекти који нису наведени у ставу 1 овог 
члана, уподобиће се најсличнијој наведеној 
намени.  
 

в) КОЕФИЦИЈЕНТИ  
 

За обрачунавање доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта одређују се следећи 
коефицијенти: 

 
Члан 8. 

 
Коефицијент за зону (Куз): 
 

Урбанистичка зона Коефицијент 

Прва зона 0,0035 

Друга зона 0,002 

Трећа зона 0,001 

 
 
 
 

 
Коефицијент за намену (Кн): 
 
 

 
 

Намена објекта Коефицијент 

Стамбени 
објекти 

Породични стамбени објекат или стан у стамбеној згради, чијом 
изградњом или куповином власник објекта трајно решава стамбено 
питање и ако он или чланови његовог породичног домаћинства 
немају другу непокретност за становање на територији Републике 
Србије и имају пребивалиште на територији општине Дољевац, 
површине до 100m

2
. 

0,5 

Остали објекти или делови објекта за становање 1,0 
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Коефицијенти комуналне опремљености (Кко):  
 У случају опремљености грађевинског 
земљишта приступним путем, канализационом и 
водоводном мрежом, тротоаром и јавном 
расветом, коефицијент комуналне опремљености 
је 1. 

Члан 9. 

 Уколико је земљиште непотпуно опремљено 
комуналном инфраструктуром, допринос 
обрачунат у складу са чланом 4. ове одлуке 
(Цукупна) умањује се за одређени проценат, у 
складу са следећом табелом: 
 

Недостајућа комунална 
инфраструктура 

Проценат 
умањења 

приступни пут 10% 

канализациона мрежа  10% 

водоводна мрежа 10% 

тротоар 5% 

јавна расвета 5% 

Члан 10. 

 Обрачун доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта врши се на захтев 
инвеститора из члана 3. ове Одлуке, а на основу 
нето корисне површина објекта која је једнака нето 
површини из достављене урбанистичко - техничке 
документације, односно правоснажних локацијских 
услова, извода из пројекта за грађевинску 
дозволу, сепарата пројекта за грађевинску 
дозволу која се мења, пројекта изведеног стања и 
др. документације прописане важећим Законом о 
планирању и изградњи и подзаконским актима. 
 Нето корисна површина земљишта за 
изградњу линијских објеката, обрачунава се о 

метру квадратном укупне површине заузетог 
простора, односно површином заштитног појаса.  
 

Члан  11. 
 Допринос за уређивање грађевинског 
земљишта не обрачунава се за објекте јавне 
намене у јавној својини, објекте комуналне и друге 
инфраструктуре, производне и складишне објекте, 
подземне етаже објеката високоградње (простор 
намењен за гаражирање возила, подстанице, 
трафостанице, оставе, вешернице и сл.), осим за 
делове подземне етаже које се користе за 
комерцијалне делатности, отворена дечија 
игралишта, отворене спортске терене и атлетске 
стазе. 

Члан 12. 

Уколико се мења намена објекта, односно 
дела објекта у другу намену објекта за коју је 
прописан већи износ доприноса, инвеститор је у 
обавези да плати разлику доприноса за другу 
(нову) намену објекта за коју је прописан већи 
износ доприноса. 

Члан 13. 

 Уколико у току изградње настану измене у 
односу на грађевинску дозволу и инвеститор 
изгради већу површину обавезан је да достави 
нови пројекат за грађевинску дозволу, односно 
сепарат за грађевинску дозволу на основу којих ће 
се сачинити обрачун доприноса за разлику у 
површини, који ће бити саставни део измењеног 
решења о грађевинској дозволи. 

Члан 14. 

 Инвеститор који уклања постојећи објекат 
који је изграђен у складу са законом, у циљу 
изградње новог објекта на истој локацији плаћа 

Помоћни објекти  

 Oбјекти који  су у функцији главног објекта, а граде се на истој 
парцели на којој је саграђен или може бити саграђен главни 
стамбени, пословни или објекат јавне намене (гараже, оставе, 
септичке јаме, бунари, цистерне за воду, ограде, надстрешнице, 
прилазни путеви и стазе, трафо станице и сл.); 

0,3 

Економски 
објекти на 
пољопривредном 
газдинству 

Надстрешнице, објекти за складиштење сточне хране и 
пољопривредних производа, објекти за гајење животиња, пекаре, 
сушаре, мини хладњаче и други објекти сличних намена 

0,3 

Комерцијални 
објекти 

Трговински објекти, пословни објекти и канцеларије, пословно-
стамбени апартмани, мењачнице, кладионице, коцкарнице, видео 
клубови, гараже као засебни комерцијални објекти, хотели, 
угоститељски објекти, бензинске пумпе, објекти за финансијско 
пословање, поштанске и телекомуникационе услуге, као и други 
објекти комерцијалног и услужног карактера   
 

1,2 

Линијски објекти Путеви, електроенергетски вод, нафтовод, продуктовод, 
гасовод, објекат висинског превоза, линијска инфраструктура 
електронских комуникација водоводна и канализациона 
инфраструктура и сл. који може бити надземни или подземни; 

1,2 

Остали непоменути објекти 1 
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допринос за уређивање грађевинског земљишта 
само за разлику у броју квадрата корисне 
површине између објекта који планира да изгради 
и објекта који се уклања. 

 Легалност и површина објекта из става 1 
овог члана доказује се: изводом из земљишних 
књига, односно изводом из Листа непокретности; 
грађевинском и употребном дозволом или актом 
надлежног  одељења да је објекат грађен  у 
периоду када за његову изградњу није било 
потребно издавање грађевинске дозволе. Уколико 
наведене исправе не садрже податке о површини 
објекта, иста се утврђује на основу акта надлежног 
одељења, или техничке документације која је 
саставни део грађевинске дозволе, копије плана 
или увиђаја на лицу места од стране овлашћеног 
лица Општинске управе. 
 

III  НАЧИН ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСАИ 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 15. 

 Допринос за уређивање грађевинског 
земљишта може се платити једнократно у целости 
или на рате.  
 Инвеститор допринос за уређивање 
грађевинског земљишта може платити на следећи 
начин:  

-     једнократно у целости са умањењем се 
у износу од 30%  или 

-  у 36 месечних рата, уз усклађивање 
рата, на месечном нивоу, са индексом 
потрошачких цена према подацима  Републичког 
завода за статистику.  

У случају плаћања доприноса за 
уређивање грађевинског земљишта на рате, 
инвеститор је дужан да као средство обезбеђења 
плаћања достави: 

1. неопозиву банкарску гаранцију, наплативу 
на први позив, без приговора која гласи на 

укупан износ недоспелих рата и која је издата на 
рок који мора бити дужи три месеца  од дана 
доспећа последње рате или 

2. успостави хипотеку на објекту који вреди 
најмање 30% више од укупног износа 

недоспелих рата у корист јединице локалне 
самоуправе. 
 У случају плаћања доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта на рате за изградњу 
објеката чија укупна бруто развијена грађевинска 
површина не прелази 200m² и који не садржи више 
од две стамбене јединице, из става  5 овог члана, 
не достављају се средства обезбеђења.  
 Право на умањење од 30% има и 
инвеститор који плаћање врши у ратама у случају 
једнократног плаћања преосталих недоспелих 
рата. За 30% се приликом уплате умањује износ 
преосталих рата. 
 

 

Члан 16. 
 Инвеститор је дужан да изврши уплату 
доприноса за уређивање грађевинског земљишта 
у целости, односно ако плаћа на рате да уплати 
прву рату и достави средства обезбеђења, 
најкасније до подношења пријаве радова. 
 Уколико инвеститор не измири доспели 
износ доприноса у прописаном року, наплата ће се 
извршити принудним путем у поступку прописаном 
важећим Законом о пореском систему и пореској 
администрацији. 
 Трошкови принудне наплате падају на терет 
инвеститора. 
 
IV    УГОВОР О РЕГУЛИСАЊУ МЕЂУСОБНИХ 
ОДНОСА У ВЕЗИ КОМУНАЛНОГ ОПРЕМАЊА 

НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА СРЕДСТВИМА ФИЗИЧКИХ И 

ПРАВНИХ ЛИЦА 
 

Члан  17. 
 Грађевинско земљиште које није уређено у 
смислу ове Одлуке, а налази се у обухвату 
планског документа на основу кога се могу издати 
локацијски услови, односно грађевинска дозвола, 
може се припремити, односно опремити и 
средствима физичких или правних лица.  
 Заинтересовано лице, односно инвеститор 
објекта који се гради на неуређеном грађевинском 
земљишту подноси ЈП „Дирекција за изградњу 
општине Дољевац“ Дољевац, предлог о 
финансирању припремања, односно опремања 
грађевинског земљишта. 
 Уз предлог о финансирању лице из става 2. 
овог члана доставља: 

-   правоснажне локацијске услове; 
-  доказ о решеним имовинско – правним 

односима за  парцелу на којој намерава да гради 
објекте; 

-   копију плана парцеле; 
-  предлог динамике и рокова изградње. 

 
Члан  18. 

 ЈП „Дирекција за изградњу општине 
Дољевац“ 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. 
 Елаборат из става 1. овог члана садржи: 

- податке о локацији односно зони, 
- податке из урбанистичког плана и 

техничке услове за изградњу недостајуће 
инфраструктуре, 

- податке из програма уређивања 
грађевинског земљишта, 

- границе локације која се опрема са 
пописом катастарских парцела, 



 
 
 
 
 
Страна 18  Број 14                                    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША                        2. март 2015. године 
 

 
 

 

- динамику и рок изградње комуналне 
инфраструктуре, 

  -     обавезу ЈП „Дирекција за изградњу 
општине Дољевац“ Дољевац, да обезбеди 
стручни надзор у току извођења радова 

- одређивање учешћа сваке уговорне стране у 
обезбеђивању, односно финансирању израде 
техничке документације и стручне контроле 
техничке документације, извођењу радова и 
избору извођача радова, као и других трошкова у 
вези са опремањем грађевинског земљишта, 
укључујући висину и рокове обезбеђивања 
финансијских и других средстава;  
  -   одређивање објеката који се граде и који ће 
прећи у својину јединице локалне самоуправе;  
  -   одређивање износа учешћа лица из става 1. 
овог члана у финансирању припремања, односно 
опремања грађевинског земљишта који ће бити 
умањен за износ доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта;  
 -  средства обезбеђења испуњења обавеза 
уговорних страна.  

 
Члан 19. 

 На основу елабората из члана 18. ове 
одлуке закључује се Уговор о заједничком 
припремању, односно опремању грађевинског 
земљишта између лица из става 2. члана 17.  ове 
одлуке и ЈП „Дирекција за изградњу општине 
Дољевац“ Дољевац. 
 Уговор из става 1. овог члана садржи 
следеће:  

- податке о локацији, односно зони у којој 
се планира опремање грађевинског земљишта;  

- податке из планског документа и техничке 
услове за изградњу;  

- податке из програма уређивања 
грађевинског земљишта;  

- границе локације која се припрема, 
односно опрема са пописом катастарских парцела;  

- динамику и рок изградње;  
- обавезу ЈП „Дирекција за изградњу 

општине Дољевац“ Дољевац да обезбеди стручни 
надзор у току извођења радова;  

- одређивање учешћа сваке уговорне 
стране у обезбеђивању, односно финансирању 
израде техничке документације и стручне 
контроле техничке документације, извођењу 
радова и избору извођача радова, као и других 
трошкова у вези са опремањем грађевинског 
земљишта, укључујући висину и рокове 
обезбеђивања финансијских и других средстава;  

- одређивање објеката који се граде и који 
ће прећи у својину јединице локалне самоуправе;  

- одређивање износа учешћа лица из става 
1. овог члана у финансирању припремања, 
односно опремања грађевинског земљишта за који 
ће бити умањен износ доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта  

- вредност земљишта које инвеститор 
уступа јединици локалне самоуправе за изградњу 
инфраструктурних објеката 

- средства обезбеђења за испуњење 
обавеза уговорних страна.  

 
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 20. 

Инвеститори који су са JП „Дирекција за 
изградњу општине Дољевац“  Дољевац, 
закључили уговор о накнади за уређивање 
грађевинског земљишта за изградњу објеката, по 
раније важећим законима и Одлуком о накнади за 
уређивање грађевинског земљишта («Службени 
лист Града Ниша», бр. 9/2014), по којима накнада 
није плаћена у целости, имају право на 
закључивање анекса уговора и обрачун доприноса 
у складу са овом одлуком. 

 
Члан 21. 

Инвеститор који је уговорио накнаду за 
уређивање грађевинског земљишта по раније 
важећим прописима има право на раскид уговора 
и повраћај уплаћених средстава у  номиналном 
износу, уколико од Општинске управе достави 
доказ да није издата потврда о пријему 
документације, односно грађевинска дозвола, 
односно да инвеститор не може остварити право 
изградње објекта на основу издате документације 
као и да није започета изградња објекта.  

Члан 22. 
 Инвеститори који су закључили уговоре са 
ЈП „Дирекција за изградњу општине Дољевац“ 
Дољевац о регулисању накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта или исте закључе до 
01.03.2015. године у обавези су да плаћају 
накнаду за уређивање грађевинског земљишта у 
свему у складу са закљученим уговором. 

 
Члан 23. 

Одредбе ове одлуке примењују се од 
01.03.2015. године. 

Од 01.03.2015. године престаје да важи 
Одлука о накнади за уређивање грађевинског 
земљишта («Службени лист Града Ниша», бр. 
9/2014). 

 
Члан 24. 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу 
Града Ниша“. 

 
 

Број: 418-2 
У Дољевцу, 26.02.2015. год. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 
Председник 

Томислав Митровић,с.р. 
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 10. 
 
На основу члана 8. Закона о финансирању 

локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 
47/11 и 93/12), члана 11. и 38б. Закона о порезима 
на имовину („Сл. гласник РС“, бр. 26/01...47/13) и 
члана 37. став 1. т. 3 Статута општине Дољевац 
(„Службени лист Града Ниша“, бр.69/08, 89/2010, 
14/2012, 32/2013, 70/2012,57/2013 и 9/14), 
 Скупштина општине Дољевац, на седници 
од 26. фебруара 2015. године, донела је 
 

 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ СТОПЕ 

ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 

 
 

Члан 1. 
У Одлуци о висини стопе пореза на 

имовину („Службени лист Града Ниша“, број 
90/2013), у члану 1. ставу 2,  тачка “2. На права на 
земљишту код обвезника који не води пословне 
књиге 0,2%“,  

мења и гласи: „На права на земљишту код 
обвезника који не води пословне књиге 0,15%“. 
 

 
Члан 2. 

У осталом делу одлука остаје неизмењена. 
 
 

Члан 3. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша“, а примењиваће се почев од 01.01.2015. 
године. 
 
 Број: 436-15 
 У Дољевцу, 26.02.2015. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 
 

Председник 
Томислав Митровић,с. 

 
 
 

 11. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 6.  Закона 
о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 
129/2007), члана 2 став 1. и става 3. тачка  1,  
члана  4. став 3. и  члана 13. Закона о комуналним 
делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/2011) и 
члана 16. став 1. тачка 5. и члана 37. став 1. тачка 
7. Статута општине Дољевац ("Сл. лист Града 
Ниша", бр.  69/2008, 89/2010,14/2012, 32/2012, 
70/2012, 57/13 и 9/1),  

Скупштина општине Дољевац, на седници 
одржаној 26. фебруара 2015. године, донела је 

 

О д л у к у 

 о измени Одлуке о водоснабдевању  

на територији општине Дољевац 

Члан 1. 
У Одлуци о водоснабдевању на територији 

општине Дољевац („Сл. лист Града Ниша“, број 
57/2013), у  делу:   I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ,  у 
члану 2.  став 2 мења се и гласи:  „  Јавна 
предузећа за водоснабдевање преузимају  од 
месних заједница или од других инвеститора 
објекте  за водоснабдевање  ради одржавања и 
експлоатације“. 

Члан 2. 
У осталом делу Одлука  остаје 

непромењена. 
Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у "Службеном листу Града 
Ниша". 

 

 Број: 325 – 4 
 У Дољевцу, 26.02.2015. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 
 

Председник 
Томислав Митровић,с. 

 12. 
 

На основу члана 41. став 1. Закона о 
запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Сл. гласник РС“,  бр. 36/09 и 
88/010), члана 20. став 1. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,  бр. 
129/07), члана 37. став 1. тачка 35. Статута 
општине општине Дољевац  („Сл. лист Града 
Ниша“, бр. 68/2008,  98/2010, 14/2012, 32/2012, 
70/2012, 57/2013 и 9/14), а по прибављеном 
Мишљењу Локалног Савета за запошљавање 
општине Дољевац, број  02-16  од 18.02.2015. 
године,  

Скупштина општине Дољевац, на седници 
одржаној 26. фебруара 2015. године, донела је  
 

О  Д  Л  У  К  У 

о усвајању Измене Акционог плана 

запошљавања општине Дољевац за 

2015. годину 

 
  I     Усваја се Измена Акционог  плана  

запошљавања општине Дољевац за 2015. годину. 
 
 II    Саставни део ове одлуке чини Измена 

Акционог  плана  запошљавања општине Дољевац  
за 2015. годину и Мишљење Локалног Савета за 
запошљавање општине Дољевац   број 02-16  од  
18.02.2015. године. 
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III   Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша“. 
 
 Број: 02-16 
 У Дољевцу, 26.02.2015. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 
 

Председник 
Томислав Митровић,с. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н А 

АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА  

ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 У Акционом плану запошљавања општине Дољевац за 2015. годину („Сл. лист Града Ниша“, број 
98/2014), у одељку: „3. ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНИ ДОЉЕВАЦ У 2015. ГОДИНИ“, у 
ставу 5. износи „2.700.000,00“ замењују се износом „14.700.000,00“ и речи: „словима: 
двамилионаиседамстотинахиљада“ замењује се речима: „словима: четраест милиона седамсто- 
тинахиљададинара“. 

У истом  ставу  тачка 1. и 2. и табела мењају се тако да сада гласе :  
 „1. Обука радника за познатог послодавца, 10.500.000,00 динара; 
  2. Организовање јавних радова, 1.000,000,00 дианра, 
  3. Стручна пракса за јавни сектор, 1.700.000,00 динара, 
  4. Стручна пракса за приватни сектор, 500.000,00 динара, 
  5. Самозапошљавање, 1.000.000,00 динара. 
 
 
 

  Редни 
број 

Мера активне политике 
запошљавања 

Предвиђена средства   
(у динарима)  
буџет општине 
Дољевац 

Предвиђена 
средства   
(у динарима)  
буџет РС  

Број 
запосле

них 
лица 

 

 1. Обука   радника  за познатог 
послодавца 

10.500.000,00 / 200  

 2. Организовање јавних радова 1.000.000,00 3.000.000,00 21  

 3. Стручна пракса за јавни 
сектор 

1.700.000,00 / 4  

 4.  Стручна пракса за приватни 
сектор 

500.000,00 1.500.000,00 5  

 5. Самозапошљавање 1.000.000,00 2.500.000,00 20  

  Укупно средства и обухват 
лица  у 2015. години 

14.700.000,00 7.000.000,00 250 „ 
 

“ 
У одељку  „5. МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ У 2015. 

ГОДИНИ“,  став 3. мења се и гласи: 
   „Мере активне политике  запошљавања општине Дољевац за 2015. годину су: 

  1. Обука радника за познатог послодавца, 10.500.000,00 динара; 
  2. Организовање јавних радова, 1.000,000,00 дианра, 
  3. Стручна пракса за јавни сектор, 1.700.000,00 динара, 
  4. Стручна пракса за приватни сектор, 500.000,00 динара, 
  5. Самозапошљавање, 1.000.000,00 динара“. 
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У истом одељку код поднаслова „Обука радника за познатог послодавца на новоотвореним 
радним местима“   испред речи:  „радника“ број „50“ замењује се бројем “200“. 

У одељку „6. ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА И ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА“, у ставу 1.  износ „2.700.000,00“ замењује се износом: „14.700.000,00“. 

 
У истом одељку у ставу 3. постојећа табела се мења и гласи: 

„ Редни 
број 

Мера активне политике 
запошљавања 

Предвиђена средства   
(у динарима)  
буџет општине 
Дољевац 

Предвиђена 
средства   
(у динарима)  
буџет РС  

Број 
запосле

них 
лица 

 

 1. Обука   радника  за познатог 
послодавца 

10.500.000,00 / 200  

 2. Организовање јавних радова 1.000.000,00 3.000.000,00 21  

 3. Стручна пракса за јавни 
сектор 

1.700.000,00 / 4  

 4.  Стручна пракса за приватни 
сектор 

500.000,00 1.500.000,00 5  

 5. Самозапошљавање 1.000.000,00 2.500.000,00 20  

  Укупно средства и обухват 
лица  у 2015. години 

14.700.000,00 7.000.000,00 250 „ 
 

 
У истом одељку, ставу 4. постојећа табела мења се и гласи: 
„ 

Ред
. 

бро
ј 

Мере  активне  политике 
запошљавања 

НКВ, 
КВ 

 III 
степен 

IV 
степен  

V 
степен 

VI 
степен 

VII 
степен 

1. Обука радника за познатог 
послодавца 

70 30 80 / 10 10 

2. Организовање јавних радова 10 3 3 1 2 2 

3.  Стручна пракса за јавни 
сектор 

/ / / / / 4 

4. Стручна пракса за приватни 
сектор 

/ / 2 / 1 2 

5. Самозапошљавање 20 / / / / / 

 
 

Укупно средства и обухват 
лица  у 2015. години 

100 33 85 1 13 18 

'  
„ 

 
Члан 2. 

 
У осталом делу Акциони план запошљавања општине Дољевац за 2015. годину, остаје 

непромењен. 
 

Члан 3. 
 

Измену Акционог плана запошљавања општине Дољевац за 2015. годину објавити у „Службеном 
листу Града Ниша“ , као саставни дела Одлуке о усвајању измене  Акционог плана запошљавања 
општине Дољевац за 2015. годину. 
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            На основу члана 2. Одлуке о оснивању 
Локалног савета за запошљавање општине 
Дољевац („Сл. лист Града Ниша“, број 89/10), а у 
вези са  чланом  41. Закона о запошљавању  и 
осигурању  за случај незапослености („Сл. гласник 
РС“, број 36/2009 и 88/2010), 

Локални Савет за запошљавање општине 
Дољевац, на седници одржаној 18. фебруара 
2015. године, даје 
 

МИШЉЕЊЕ 

 
I 

Даје се позитивно мишљење на Измену 
Акционог  плана запошљавања општине Дољевац 
за 2015. годину, у којој се предвиђају нове мере 
активне политике, мења износ предвиђених 
средства из буџета општине са „2.700.000,00 
динара“ на  „14.700.000,00 динара“, и број 
запослених лица са „60“ на „250“, јер је иста  у 
кладу са Националном стратегијом  запошљавања 
за период 2011-2020 година („Сл. гласник РС“, број 
37/2011) и другим развојним документима општине 
Дољевац и да омогућава одрживо повећање 
запослености на територији општине Дољевац. 
 
 Број: 02-16  
 У Дољевцу,18.02.2015.год. 
 

ЛОКАЛНИ САВЕТ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 
Председник 

Гордана Цветковић, с.р. 
 
 13. 

 
На основу члана 131. став 1. тачка 6. 

Закона о ванредним ситуацијама ("Сл. гласник 
РС", бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012), члана 20. 
став. 1. тачка. 19. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 129/07) и члана 37. 
став 1. тачка 7. Статута ошптине Дољевац ("Сл. 
лист Града Ниша", бр. 69/08, 89/10, 14/12, 32/12, 
70/12, 57/13 и 9/14), 

Скупштина  општине Дољевац, на седници 
одржаној  26. фебруара 2015. године, донела је 

 

П р а в и л н и к 

о измени Правилникa о помоћи за 

уклањање и ублажавање последица 

насталих природном или другом 

незгодом 

Члан 1. 
У Правилнику  о помоћи за уклањање и 

ублажавање последица насталих природном или 

другом незгодом („Сл. лист Града Ниша“, број 
80/14) у делу  
„ I I I  ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ ПОМОЋИ“, у  
тачки „б)  Финансијска помоћ“ , у члану 9.  
став 2. алинеја  „ -носилац 
пољопривредног газдинства“, брише 
се.  

У истом делу и истој тачки, код 
поднаслова: „Услови за доделу помоћи“, у члану 
10. став 1. алинеја четири,  реч: „усевима“,  
брише се .  

 
У истом делу и истој тачки,  код 

поднаслова:  „Захтев за помоћ“,  у члану 19. у 
ставу  два  реч: „усевима“ ,  брише се,   у члану 
21. у ставу један, тачки б)  у трећој алинеји  речи: 
„земљиште, засади, шуме“ , бришу се. 

 
У истом делу и истој тачки код поднаслова: 

„Мере које се предузимају за ублажавање 
последица насталих природном или другом 
незгодом“,  члан 31. брише се. 
 

Остали чланови смањују се за један. 

 

Члан 2. 
У осталом делу Правилник остаје 

непромењен. 

Члан 3. 
Овај Правилник биће објављен у 

"Службеном листу Града Ниша" и ступа на снагу 
осмог дана од  дана објављивања. 

 
 Број: 02-9           
 У Дољевцу, 26.02.2015. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 
 

Председник 
Томислав Митровић,с.р. 

 
 

 14. 
 
На основу члана 50. Закона о 

предшколском образовању и васпитању („Сл. 
гласник РС“, број 18/2010) и чл. 155. и 159.  Закона 
о основама образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), Правилника о 
мерилима за утврђивање економске цене 
програма васпитања и образовања у 
предшколским установама („Сл. гласник РС“, број 
146/2014) и чла 37. став 1. тачка 35. Статута 
општине Дољевац,(''Службени лист Града Ниша'', 
бр. 69/08, 89/2010, 14/2012, 32/2012, 70/2012, 57/13 
и 9/14),  
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Скупштина општине Дољевац, на седници 
одржаној  26.фебруара 2015. године,  донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

 I  УТВРЂУЈЕ СЕ   економска цена 
услуга Предшколске установе „Лане“ Дољевац по 
детету,  и то: 

1. За целодневни боравак – јаслена група,  за 

децу узраста од 1 до 3 године 

- по детету 22.482,75  динара  

2. За целодневни боравак - јаслена група, за 

децу узраста од 3 до 5,5 године 

- по детету 22.482,75   динара  

3. За полудневни  боравак за предшколску 

децу  

- по детету 22.482,75   динара  

 
 II Решење ступа на снагу даном 
доношења. 
 

 
 III Решење објавити у „Службеном листу 
Града Ниша“. 
 
 
 Број: 022-5 
 У Дољевцу, 26.02.2015. године 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ  

 
 

Председник 
Томислав Митровић,с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15. 
 

На основу члана 12. став 2. и 3. Закона о 
јавним предузећима ( ''Службени гласник РС'', бр. 
119/2012) и  члана 37. став 1. тачка 10. Статута 
општине Дољевац („Сл. лист Града Ниша“, бр. 
69/2008, 89/2010, 14/2012 , 32/2012, 70/2012, 57/13 
и 9/14), 

Скупштина општине Дољевац, на седници 
од 26. фебруара 2015.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о измени Решења о именовању 

председника и чланова Надзорног 

одбора ЈП ''Дирекција за изградњу 

општине Дољевац'' 

 
Члан 1. 

 
У Решењу о именовању председника и 

чланова Надзорног одбора ЈП ''Дирекција за 
изградњу општине Дољевац'' („Службени лист 
Града Ниша“, бр. 57/2013), у ставу I,  
тачка „3. Смиљковић Синиша , дипломирани 
економиста из Чечине, из реда запослених у 
предузећу, за члана“,  

 мења се и гласи: 
„3. Елхофер Зоран, грађевински инжењер, 

из Ниша, из реда запослених у предузећу, за 
члана“. 

Члан 2.  
 

У осталом делу решење остаје 
неизмењено. 

 
Члан 3. 

 
 Решење ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања  у „Службеном листу Града Ниша“. 
 

 
 Број: 023-14 
 У Дољевцу, 26.02.2015.године 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 
 
 

Председник 
Томислав Митровић,с.р. 
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