
На основу члана 11 и чл,.32.ст.1.т. 1. Закон о локалној самоуправи ( ''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07)  и члана  37. ст.1.т.1. Статута Општине Дољевац („Сл. лист 

Града Ниша“ бр. 69/2008, 89/2010, 14/2012,  32/2012  и 70/2012), 

Скупштина општине Дољевац,  на седници одржаној дана 28.06.2013. године, 

донела је  

 

ОДЛУКУ  

О  ПРОМЕНИ  СТАТУТА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

Члан 1. 

У Статуту општине Дољевац,  („Сл. лист Града Ниша“ бр. 69/2008, 89/2010, 

14/2012,  32/2012  и 70/2012), у делу:  

„II  НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ, 

у члану 16. става 1. тачкa  5) иза речи: „оснива јавна предузећа“,  додају се речи: 

„и друштва капитала“ ,  

у члану 17. став 1.  иза речи:  „предузећа“,  додају се  речи: „друштва капитала,“  

 у истом члану став 2. иза речи: „Предузећа“, додају се  речи: „друштва 

капитала,“ 

У делу  „IV  ОРГАНИ ОПШТИНЕ, тачка 1. Скупштина општине,  

у члану 37. став 1. тачка 9) иза речи:  „јавна предузећа“,  додају се  речи:  „друштва  

капитала,“. 

У истом члану тачка 10) мења се и  гласи: ''именује и разрешава надзорни одбор 

јавних предузећа и друштва капитала, именује и разрешава  директоре јавних 

предузећа и друштва капитала, именује и разрешава  управни, надзорни и школски  

одбор установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове 

Статуте у складу са Законом''  . 

У истом члану у тачки 17) иза  речи: ''доноси програм прибављања'', додају се 

речи: ''и отуђења'', а речи: ''уз сагласност Владе Републике Србије и покреће поступак 

отуђења непокретности пред надлежним органима'', бришу се. 

У истом члану у тачки 27) иза речи:  „јавних предузећа“, додају се  речи: 

„друштва капитала,“. 

У истом члану  иза тачке 32) додају се тачке 33 и 34 које  ће да гласе:  

''33) одлучује о улагању у  капитал  јавних предузећа и друштва капитала, 

34) одлучује о прихватању споразума о заједничком обављању комуналних 

делатности са две или више општина''. 

Досадашња тачка 33. постаје  тачка  35. 

У истом делу и  истој тачки, подтачка Радна тела Скупштине општине 

 у члану 51. став 4. мења се  тако да гласи: 

 „Предлаже именовање и разрешење чланова надзорних одбора предузећа и 

друштва капитала чији је оснивач општина, предлаже именовање и разрешење чланова 

управних, надзорних и школског одбора установа, организација  и служби, чији је 

оснивач општина, предлаже именовање и разрешење директора установа, јавних 

предузећа, друштва капитала и других организација чији је оснивач општина“. 

У истом делу  у тачки 2 . Извршни органи општине ,, подтачка 

2.1.Председник општине ,  
у члану 72. у ставу 1. тачка 6. брише се, а остале тачке смањују се за један. 

У истом делу у истој  тачки , подтачка 2.2. Општинско веће, 

  у члану 75. став 1. тачка 5) иза речи ''предузећа'', додају се речи:  „ друштва 

капитала“ 

 



 

У истом делу у тачки 3. Општинска управа,  

у члану 85. став 1. тачка 3) иза речи: „предузећа“,   додају се  речи: „  ,друштва 

капитала“. 

У истом делу, у истој тачки  

у члану 94. став 1,  иза речи: „предузећа“, додају се  речи: „ друштва капитала“. 

 

Члан 2. 

 У осталом делу Статут остаје непромењен. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

Града Ниша'' 

 

 

Број: 02-59 

У Дољевцу, 28.06.2013.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 

Томислав Митровић 

 

 

 


