На основу члана 20.став 1.тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.129/2007 и 83/2014), члана 2. и члана 4.Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр.
83/14) и члана 37. став 1. тачка 7.Статута општине Дољевац („Службени лист града Ниша“, број
69/08,89/10,14/12,32/12,70/12,57/13,9/14,26/15, 99/15 и 100/16),
Скупштина општине Дољевац на седници, одржаној дана 16.12.2016. године,
донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ
Члан 1.
У Одлуци о комуналном уређењу (''Службени лист Града Ниша'', бр.62/2013 и 72/15):
У делу : „III РАСКОПАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА“, у члану 18., ставу 1., иза речи
„општински орган“, место речи „уз сагласност ЈП "Дирекција за изградњу општине Дољевац“, треба да
стоји „уз сагласност Јавног предузећа за управљање путевима „Дољевац“ Дољевац.
Члан 2.
У истом делу Одлуке, у члану 23., ставу 2. иза речи „за издавање одобрења“, уместо речи „достави и
сагласност надлежног ЈП „Дирекција за изградњу општине Дољевац“, треба да стоји „достави и сагласност
надлежног Јавног предузећа за управљање путевима „Дољевац“ Дољевац.
Члан 3.
У делу: „VII ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА И ЛЕДА“, у члану 68. уместо речи, „Програм чишћења снега се
утврђује најкасније до 01. октобра за наредни зимски период, а на који сагласност даје Скупштина општине
Дољевац“, треба да стоји „Програм чишћења снега се утврђује најкасније до 01. октобра за наредни зимски
период, а на који сагласност даје Општинско веће општине Дољевац“.
Члан 4.
У делу: „X ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА, ПУТЕВА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА“, у члану 97.
уместо речи „ Радове на одржавању улица, путева и других јавних површина у насељеним местима обезбеђује
ЈКП општине Дољевац у складу са Програмом. Програм из претходног става овог члана доноси ЈКП општине
Дољевац уз сагласност Скупштине општине Дољевац“, треба да стоји, „Радове на одржавању улица, путева и
других јавних површина у насељеним местима обезбеђује Јавно предузећа за управљање путевима „Дољевац“
Дољевац, осим атарских и некатегорисаних путева које обавља ЈКП „Дољевац“ Дољевац. Програме из
претходног става овог члана доносе Јавна предузећа уз сагласност Скупштине општине Дољевац.
Члан 5.
У делу: „XI ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА“, у члану 100. уместо речи, „О одржавању
јавног осветљења у неисправном и функционалном стању стара се Јавно комунално предузеће „Дољевац“,
треба да стоји, „О одржавању јавног осветљења у неисправном и функционалном стању стара се Јавно
предузеће за управљање путевима „Дољевац“ Дољевац.
Члан 6.
У осталом делу, Одлука остаје непромењена.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана, од дана објављивања у ''Службеном листу Града Ниша''.
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У Дољевцу, 16.12.2016. године
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