На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/2007) и члана 37.став 1. тачка 5. Статута Општине Дољевац
("Службени лист града Ниша", број 69/08, 89/10, 14/12, 32/12 и 70/12),

Скупштина општине Дољеваца на седници од 16.04.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
о приступању изради Стратегије одрживог развоја општине Дољевац
у периоду од 2014.-2023. године
Члан 1.
Овом Одлуком општина Дољевац приступа изради Стратегије одрживог развоја
општине Дољевац у периоду од 2014.-2023. године.
Члан 2.
Под Стратегијом одрживог развоја општине Дољевац (у даљем тексту:
Стратегије), подразумева се општи плански документ развоја општине Дољевац, за
период од 2014. до 2023. године. Стратегија ће садржати и Акциони план са пројектним
активностима, средствима и њиховим изворима неопходним за његову реализацију.
Члан 3.
Циљ израде Стратегије је дифинисање мисије и визије одрживог развоја
општине Дољевац, коришћењем потенцијалних предности и шанси отклањањем
слабости и претњи у свим приоритетним областима развоја, са посебним освртом на
заштиту животне средине и културно-историјско наслеђе.
Члан 4.
Полазну основу за формулисање Стратегије, представљају локална и национална
стратешка документа, програми и пројекти који се реализују у општини и окружењу.
Члан 5.
За реализацију ове Одлуке, надлежан је председник општине Дољевац, који се
овлашћује да формира координациони тим за израду стратегије и радне тимове по
стратешким областима.
Члан 6.
Координациони тим, имаће задатак праћења процеса израде Стратегије, који се
састоји из:
- дефинисања пројекнтог задатка,
- предлагања састава радних тимова,
- разматрања стратегије по фазама припреме предложене од стране радних
тимова и консултантске фирме,
- организације јавне расправе израда нацрта Стратегије и достављања исте на
усвајање СО Дољевац.
Радни тимови ће извршити анализу постојећег стања и дати предлог мера и
пројектних активности по областима за које су основани.
Члан 7.
Стручне, административне, финансијске и организационе послове за реализацију
ове одлуке, обављаће Одељење за привреду и финансије, Општинске управе општине
Дољевац.

Члан 8.
Како би се обезбедила партиципација и транспарентност процеса одлучивања и
правовремено обавештавање јавности, током израде Сратегије организоваће се
радионице, „округли столови“ и јавне расправе, на којима ће се усаглашавати
предложена решења.
Члан 9.
Рок за израду Стратегије је 8 (осам) месеци од дана ступања на снагу ове
Одлуке.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу Града
Ниша''.
Број: 02-40
У Дољевцу, 16.04.2013. године
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