На основу чланa 97. став 8 Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике
Србије” бр. 72/09, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14) 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, 9/14, 26/15, 99/15 и
100/16),
Скупштина општине Дољевац, на седници од 31.07.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 1
У Одлуци о У Одлуци о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
(''Службени лист Града Ниша'', бр.14/2015,147/16 и 59/2017):
У делу: „II ОБРАЧУН ДОПРИНОСА“, у одељку „а ) ЗОНЕ”, члан 6. мења се и гласи:
„Члан 6
За утврђивање доприноса за уређивање грађевинског земљишта одређују се три зонеи то:
- ЗОНА I - обухвата грађевинско земљиште које се граничи као и земљиште које се налази
на удаљености до 200 метара од:

Државног пута IА реда:
Редни
број

Ознака
пута

ОПИС

Државна граница са Мађарском (гранични прелаз Хоргош) - Нови Сад
- Београд - Ниш - Врање - државна граница са Македонијом (гранични
прелаз Прешево)
Државних путева IIА реда
59.
158
Мала Крсна - Велика Плана - Баточина - Јагодина - Ћуприја Параћин - Ражањ - Алексинац - Ниш - Клисура - Лесковац
116.
216
Веза са државним путем 215 - Каоник - Рибаре - Вукања Прокупље - Житорађа - Дољевац - веза са државним путем А1
1.

А1

као и земљиште на коме је изграђена железничка пруга Ниш-Лесковац.
- ЗОНА II - обухвата земљиште које се граничи са:

Државним путем IIБ реда
117.
418
Прокупље - Стара Божурна - Орљане - Малошиште (веза са
државним путем 158)
- ЗОНА III - обухвата сво остало грађевинско земљиште које није обухваћено у
претходно наведене две зоне.

Члан 2
У истом делу у одељку „в) КОЕФИЦИЈЕНТИ „, у Члану 8, у табели „Коефицијент за
намену (К н ) 1:“, брише се ред:
Линијски објекти
Путеви, електроенергетски вод, нафтовод, продуктовод,
1,2
гасовод, објекат висинског превоза, линијска
инфраструктура електронских комуникација водоводна и
канализациона инфраструктура и сл. који може бити
надземни или подземни;

У осталом делу, одлука остаје непромењена.

Члан 3.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у ''Службеном листу Града Ниша''.

Број: 418-1
У Дољевцу 31.07.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ
Председник
Дејан Смиљковић

