
На основу члана 20. став 1 тачка 8., члана32. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи, 

(«Сл. Гласник  РС бр. 129/07) чл. 90. став 5.  Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник 

РС” бр.72/2009), члана 16. став 1. тачка 8. и члана 37. став.1. тачка 6. Статута општине Дољевац 

(«Сл. Лист града Ниша, бр.69/08, 89/10, 14/12, 32/12 и 70/12) и члана 2. Одлуке о грађевинском 

земљишту («Сл. лист Града Ништа бр. 2/2010 и 34/2010),  

Скупштина општине Дољевац на седници одржаној дана 16 .04.2013.године,  доноси 

 

Измену Програма  уређивања, отуђења и давања у закуп  грађевинског земљишта у јавној 

својини на територији општине Дољевац,  у 2013. години 

Члан 1. 

У Програму  уређивања, отуђења и давања у закуп  грађевинског земљишта у јавној 

својини на територији општине Дољевац,  у 2013. години  (''Сл. лист града Ниша'' бр. 104/2012), у 

одељку "I  -  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ", код "Укупно предвиђена средства за уређивање грађевинског 

земљишта у 2013-ој години", износ од "496.624.000,00 динара замењује се износом од 

"456.160.000,00"динара;  

 У истом одељку, код "средства за директне и индиректне кориснике буџетских средстава", 

која су намењена уређивању грађевинског земљишта, износ од "134.700.000,00 динара замењује се 

износом од "150.460.000,00" динара; а код средства "која су обезбеђена, или се очекују из других 

извора", износ од "361.924.000,00 динара замењује се износом од "305.700.000,00" динара. 

 

Члан 2. 

 У Програму  уређивања, отуђења и давања у закуп  грађевинског земљишта у јавној 

својини на територији општине Дољевац,  у 2013. години у одељку "А  -  ПРИПРЕМАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА", у табели "3) -  ПРИБАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТА" код редног броја 

4 код "Земљиште за формирање радно пословних и индустријских зона  (за изградњу екстерних и 

интерних саобраћајница)  и изградњу ТС 110/35/10 KV", "средства планирана буџетом" и "Укупно 

планирана средства", износ "2.000.000,00", замењује се износом од "5.000.000,00" динара. 

У истој табели у реду "Укупно:" "средства планирана буџетом",  износ "4.000.000,00", 

замењује се износом од "7.000.000,00" динара, а код "Укупно планирана средства", износ 

"5.000.000,00", замењује се износом од "8.000.000,00" динара. 

 

Члан 3. 

 У Програму  уређивања, отуђења и давања у закуп  грађевинског земљишта у јавној 

својини на територији општине Дољевац,  у 2013. години у одељку "А  -  ПРИПРЕМАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА", у табели "4)ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ" код редног броја 2 "Ревизија (иновирање) пројектне документације за 

изградњу резервоара и секундарних мрежа за водоснабдевање насеља на територији општине 

Дољевац ", "средства планирана буџетом",  износ "500.000,00", замењује се износом од 

"300.000,00" динара, а код "Укупно планирана средства", износ "2.000.000,00", замењује се 

износом од "1.800.000,00" динара. 

У истој табели код редног броја 3, уместо "Израда пројектно техничке документације за 

реконструкцију и опционо надоградњу објекта Предшколске установе „Лане“ - Дољевац", треба да 

стоји "Израда пројектно-техничке документације за припремање и опремање грађевинског 

земљишта у индустријским и радно-пословним зонама на територији општине Дољевац", а код 

"средства планирана буџетом",  и "Укупно планирана средства", износ "600.000,00", замењује се 

износом од "800.000,00" динара. 

 

 



Члан 4. 

 У Програму  уређивања, отуђења и давања у закуп  грађевинског земљишта у јавној 

својини на територији општине Дољевац,  у 2013. години у одељку "А  -  ПРИПРЕМАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА", у табели "УКУПНО ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ( А+Б):" код редног броја 3 "Прибавњање грађевинског земљишта" "средства 

планирана буџетом",  износ "4.000.000,00", замењује се износом од "7.000.000,00" динара, а код 

"Укупно планирана средства", износ "5.000.000,00", замењује се износом од "8.000.000,00" динара. 

У истој табели у реду "Укупно:" "средства планирана буџетом",  износ "17.360.000,00", 

замењује се износом од "20.360.000,00" динара, а код "Укупно планирана средства", износ 

"30.560.000,00", замењује се износом од "33.560.000,00" динара. 

 

Члан 5. 

 У Програму  уређивања, отуђења и давања у закуп  грађевинског земљишта у јавној 

својини на територији општине Дољевац,  у 2013. години у одељку "Б  -  ОПРЕМАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА", у табели "1)ИЗГРАДЊА И ОДРЖАВАЊЕ 

САОБРАЋАЈНИЦА" код редног броја 2 " Инвестиционо одржавање општинских путева I и II 

реда", код "Средства планирана буџетом",  износ "46.500.000,00", замењује се износом од 

"35.500.000,00" динара; код "Средства планирана из других извора", износ "18.724.000,00", 

замењује се износом "10.000.000,00"; а код "Укупно планирана средства", износ "64.224.000,00", 

замењује се износом  "45.500.000,00" динара;  

У истој табели код редног броја " 3 - Реконструкција „Старог ауто-пута“, бивши М1, 

будуће деонице регионалног пута Р214, на територији општине Дољевац, у дужини од око 7.000 

m", код "Средства планирана буџетом",  износ "1.000.000,00", замењује се износом од 

"16.500.000,00" динара; код "Средства планирана из других извора", износ "170.500.000,00", 

замењује се износом "70.000.000,00"; а код "Укупно планирана средства", износ "171.500.000,00", 

замењује се износом  "86.500.000,00" динара; 

У истој табели у реду "Укупно:" код "средства планирана буџетом",  износ "55.000.000,00", 

замењује се износом од "60.500.000,00" динара, код "Средства планирана из других извора", износ 

"189.224.000,00", замењује се износом "80.000.000,00"; а код "Укупно планирана средства", износ 

"244.224.000,00", замењује се износом од "140.500.000,00" динара. 

 

Члан 6. 

 У Програму  уређивања, отуђења и давања у закуп  грађевинског земљишта у јавној 

својини на територији општине Дољевац,  у 2013. години у одељку "Б  -  ОПРЕМАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА", у табели "7) ОБЈЕКТИ КУЛТУРЕ" код редног броја „3 - 

Заштита, рестаурација, изградња прилазне стазе, осветљавање средњевековног града "Копријана", 

на Селичевици у општини Дољевац", код "Средства планирана буџетом",  износ "1.500.000,00", 

замењује се износом од "2.000.000,00" динара; код "Средства планирана из других извора", износ 

"10.500.000,00", замењује се износом "25.000.000,00"; а код "Укупно планирана средства", износ 

"12.000.000,00", замењује се износом  "27.000.000,00" динара. 

У истој табели у реду "Укупно:" "средства планирана буџетом",  износ "2.800.000,00", 

замењује се износом од "3.300.000,00" динара, код "Средства планирана из других извора", износ 

"38.500.000,00", замењује се износом "53.000.000,00"; а код "Укупно планирана средства", износ 

"41.300.000,00", замењује се износом од "56.300.000,00" динара. 

 

 

 

 



 

Члан 7. 

 У Програму  уређивања, отуђења и давања у закуп  грађевинског земљишта у јавној 

својини на територији општине Дољевац,  у 2013. години у одељку "Б  -  ОПРЕМАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА", после табеле 12, додаје се табела 13, која гласи: 

 

13) ИНДУСТРИЈСКЕ И РАДНО-ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ 

Редни 

број 
Опис                                                         

Средства 

планирана 

буџетом 

Средства 

планирана из 

других извора 

Укупно 

планирана 

средства 

1 

Уређење индустријских и 

радно-пословних зона на 

територији општине  

                  

1,000,000       

                                        

4,000,000       

                    

5,000,000       

  УКУПНО: 
                  

1,000,000       

                                        

4,000,000       

                   

5,000,000       

 

Члан 8. 

            У Програму  уређивања, отуђења и давања у закуп  грађевинског земљишта у јавној својини на 

територији општине Дољевац,  у 2013. години, у одељку "II   УКУПНО ЗА ОПРЕМАЊЕ  ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ", после „Радови на опремању грађевинског земљишта подразумевају 

изградњу следећих инфраструктурних објеката“ табела са  рекапитулацијом намене средстава, мења се и 

гласи: 

Редни 

број 
Опис                                                         

 Средства 

планирана 

буџетом  

Средства планирана 

из других извора 

Укупно 

планирана 

средства 

1 
ИЗГРАДЊА И ОДРЖАВАЊЕ 

САОБРАЋАЈНИЦА 

           

60,500,000.00       

                                 

80,000,000.00       

           

140,500,000.00       

2 ШКОЛСКИ  И  ПРЕДШКОЛСКИ ОБЈЕКТИ 
           

10,000,000.00       

                                   

5,000,000.00       

             

15,000,000.00       

3 
ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНИХ И 

АТМОСФЕРСКИХ КАНАЛИЗАЦИЈА 

             

5,000,000.00       

                                 

37,000,000.00       

             

42,000,000.00       

4 ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 
             

7,000,000.00       

                                 

81,000,000.00       

             

88,000,000.00       

5 
ИЗГРАДЊА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ 

ОБЈЕКАТА 

             

4,000,000.00       

                                 

22,000,000.00       

             

26,000,000.00       

6 
ИЗГРАДЊА СПОРТСКИХ И 

РЕКРЕАЦИОНИХ ОБЈЕКАТА     

             

7,800,000.00       

                                   

7,500,000.00       

             

15,300,000.00       

7   ОБЈЕКТИ КУЛТУРЕ 
             

3,300,000.00       

                                 

53,000,000.00       

             

56,300,000.00       

8 

  УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА, 

ПАРКОВА, ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ,  

ДУГОГОДИШЊИ ЗАСАДИ   

             

1,000,000.00       

                                                     

-         

               

1,000,000.00       

9 ПИЈАЦЕ  
             

1,000,000.00       

                                                     

-         

               

1,000,000.00       

10 ОБЈЕКТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
             

1,000,000.00       

                                   

3,000,000.00       

               

4,000,000.00       

11 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
           

13,000,000.00       

                                                     

-         

             

13,000,000.00       

12 ОПШТИНСКИ ОБЈЕКТИ 
           

15,500,000.00       

                                                     

-         

             

15,500,000.00       

13 
ИНДУСТРИЈСКЕ И РАДНО-ПОСЛОВНЕ 

ЗОНЕ 

             

1,000,000.00       

                                   

4,000,000.00       

               

5,000,000.00       

УКУПНО - ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА: 

     

130,100,000.00       

                           

292,500,000.00       

       

422,600,000.00       

          



УКУПНО ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА :       

       

20,360,000.00       

                             

13,200,000.00       

         

33,560,000.00       

I + II   -   СВЕГА - ПРИПРЕМАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА: 

     

150,460,000.00       

                           

305,700,000.00       

       

456,160,000.00       
 

 

Члан 9. 

 

               У Програму  уређивања, отуђења и давања у закуп  грађевинског земљишта у јавној својини на 

територији општине Дољевац,  у 2013. години  табела "РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО НОСИОЦИМА 

АКТИВНОСТИ", мења се и гласи: 

     

Редни 

број 

РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО 

НОСИОЦИМА АКТИВНОСТИ 

Средства 

планирана 

буџетом 

Средства планирана 

из других извора 

 Укупно 

планирана 

средства  

1 
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 

ОПШТИНЕ  

93,060,000  206,200,000  299,260,000  

2 ОПШТИНА 
26,800,000  5,500,000  32,300,000  

3 ЈКП "ДОЉЕВАЦ" 
19,000,000  0  19,000,000  

4 ЈАВНА БИБЛИОТЕКА 
600,000  0  600,000  

5 

ЈП за водоснабдевање 

"БРЕСТОВАЦ-БОЈНИК-

ДОЉЕВАЦ" 

5,000,000  78,500,000  83,500,000  

6 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
      

7 ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" 
4,500,000  12,500,000  17,000,000  

8 ПУ "ЛАНЕ" - Дољевац 
500,000  0  500,000  

9 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
1,000,000  3,000,000  4,000,000  

   УКУПНО:  
150,460,000  305,700,000  456,160,000  

     

 

 

Члан 10. 

Овај Програм ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу  Града Ниша. 

 

Број: 464-29 

У Дољевцу,16.04.2013.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

 

Председник,  

Томислав Митровић 


