На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник
РС“ број 129/07 и 83/2014-др.закон) и члана 37. став 1. тачка 20. Статута општине
Дољевац („Сл. лист града Ниша број 69/08, 89/10, 14/12, 32/12, 70/12, 57/13, 9/14, 26/15 и
99/15)
Скупштина општине Дољевац на седници одржаној 12.02.2016. године, доноси

ОДЛУКУ
О ФОРМИРАЊУ ТИМА ЗА ДОБРО УПРАВЉАЊЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се формирање и активности и именују чланови Тима за
добро управљање, на основу Меморандума о разумевању о реализацији активности о
добром управљању потписаног између општине Дољевац и програма Европски ПРОГРЕС
бр. 016-53/2015 од 10.11.2015. године.
Члан 2.
Активности Тима за добро управљање су следеће:
1) учествовање на обукама за изградњу капацитета за добро управљање у
општинама у организацији програма Европски ПРОГРЕС;
2) учествовање у реализацији свих активности у области доброг управљања у
складу са Меморандумом о разумевању између општине Дољевац и програма
Европски ПРОГРЕС;
3) учествовање у развоју пројектних предлога према домаћим и страним изворима
финансирања са аспекта доброг управљања;
4) учествовање у развоју пројектних предлога које финансира и реализује општина
са аспекта доброг управљања;
5) пружање експертске подршке осталим општинским одељењима, органима и
телима приликом дефинисања регулатива и процедура;
6) пружање експертске и саветодавне подршке у креирању локалних политика и
примене регулатива у области доброг управљања;
7) остале активности у вези са спровођењем доброг управљања на локалном
нивоу.

Члан 3.
За чланове Тима за добро управљање именују се:
-

Јовица Пешић, начелник одељења за привреду и финансије,
Неда Јовановић, запослена у Општинској управи општине Дољевац,
Милена Стевановић, запослена у Општинској управи општине Дољевац.
Члан 4.

Тим за добро управљање подноси извештај о свом раду Председнику општине и
Општинском већу општине Дољевац.
II ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у „Сл. листу града Ниша“.

Доставити:
1.
2.
3.
4.

Члановима Тима за добро управљање општине Дољевац,
Програму Европски ПРОГРЕС
Благајни
Архиви

Број: 016-23
У Дољевцу 12.02.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
Томислав Митровић

