На основу члана 52. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“;број
72/2009, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14), чл. 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС'',
број 129/2007) и члана 37 став 1. тачка 20. Статута општине Дољевац, („Службени лист Града Ниша“;
број 69/08, 89/10, 14/12, 32/12, 70/12, 57/13, 9/14 и 26/15),
Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној дана 15.06.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
Члан 1.
Образује се Комисија за планове ( у даљем тексту : Комисија), у следећем саставу:
За председника,
1. Мр Дејан СТОЈАНОВИЋ, дипл.пр.пл. запослен у Заводу за урбанизам Ниш, лиценца ИКС број
100 0151 10;
За чланове,
2. Драган МИЦИЋ, дипл.пр.пл. запослен у општини Сурдулица, лиценца ИКС број 100 0209 13;
3. Марија АНДРЕЈЕВИЋ, дипл. инж.арх. запослена у општини Владичин Хан, лиценца ИКС број
100 0212 13, 200 0666 04 и 300 8808 04;
4. Предраг ДИНИЋ, дипл. грађ. инг. лиценца ИКС број 412А692 06;
5. Драгослав ТАНИЋ, из Малошишта, дипл.инг. архитектуре, пензионер, лиценца ИКС број 300
2350 03;
- Аца Тошић из Шарлинца, арх. техничар, запослен у Општинској управи општине Дољевац, за
секретара.
Члан 2.
Задатак Комисије:
- обавља стручне послове у поступку израде и спровођења планских
докумената општине,
- саставља извештаје о обављеном јавном увиду у поступку израде
планиских докумената,
- сачињава извештај о стручној контроли планских докумената,
- даје стручна мишљења о идејним пројектима,
- обавља друге послове предвиђене Законом о планирању и изградњи.
Члан 3.
Комисија ради у седницама.
Комисија Одлуке доноси већином гласова присутних чланова.
Члан 4.
Мандат Комисије траје четири године .
Члан 5.
Председник и чланови Комисије имају право на накнаду за присуство и рад у дане одржавања
седнице Комисије у износу од 12,5 % од просечне месечне зараде по запосленом у привреди Републике,
према последњем објављеном податку Републичког органа надлежног за послове статистике.
Секретар Комисије има право на накнаду за присуство и рад у дане одржавања седнице Комисије
у износу од 50 % износа накнаде председника и чланова Комисије.

Члан 6.
Даном ступања на снагу овог Решења престаје да важи Решење број 350-638 од 17.12.2010.
године („Службени лист Града Ниша“, број 89/10).
Члан 7.
Ово Решење ступа на снагу осам дана од дана објављивања у ''Службеном листу Града Ниша''.
Број: 02-15
У Дољевцу, 15.06.2015 год.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ
ПРЕДСЕДНИК,
Томислав Митровић

