
На основу члана 7. став 1. и члана 32.став 1. такча 8. Закона о локалној самоуправи 

( ''Службени гласник РС'', бр. 129/07), и члана 37.став 1. тачка 9. Статута општине 

Дољевац (''Службени  лист Града Ниша'', бр. 69/2008, 89/2000, 14/2012, 32/2012, 70/2012, 

53/13, 9/14 и 26/15), 

Скупштина општине Дољевац,  на седници од 05.11.2015. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

о измени и допуни Одлуке  о  оснивању Јавног предузећа „Дирекција  за изградњу 

општине Дољевац“ 

 

Члан 1. 

У Одлуци о оснивању  Јавног предузећа „Дирекција  за изградњу општине 

Дољевац“. Дољевац,  ( ''Службени лист Града Ниша'', број 20/97, 28/99, 58/10 и 14/13) 

назив Одлуке мења се и гласи „Одлука о оснивању Дирекције за изградњу општине 

Дољевац“. 

Члан 2. 

У члану 1. Одлуке,  иза речи „оснива се“ бришу се речи „Јавно предузеће“. 

 

Члан 3. 

У члану 3. ставу 1. иза речи “оснивању“ бришу се речи „Јавног предузећа“, а реч 

„Дирекција“ мења се и гласи “Дирекције“. 

У истом члану у ставу 2. иза  речи „делатност“ бришу се речи „Јавног предузећа“, а 

реч „Дирекција“ мења се и гласи “Дирекције“. 

 

Члан 4. 

У члану 4. Одлуке у ставу 1. иза речи „Надзорни одбор“ уместо  речи „Јавног 

предузећа“, треба да стоји „Дирекције“. 

У истом члану  у ставу 3. иза речи „годину“ уместо „Јавно предузеће“, треба да 

стоји „Дирекција“. 

У истом члану  у ставу 5. испред речи „користи“ речи „Јавно предузеће које“, 

мењају се и гласе:  „Дирекција која“. У истом ставу иза заграде реч „дужно“ мења се и 

гласи „дужна“, у истом ставу иза речи „довести“ речи „Јавно предузеће“ мењају се и гласи 

„Дирекцију“. 

У истом члану  у ставу 6. иза речи „према“ речи „Јавном предузећу“, мењају се и 

гласе:  „Дирекцији“, и у истом ставу иза речи „у односу на“ реч „Јавно предузеће“ мења се 

и гласи “ Дирекцију“. 

У истом члану  у ставу 7. иза  речи „пословању“ речи „Јавног предузећа“, мењају се 

и гласе:  „Дирекције“. 

У истом члану и истом ставу у тачки 1. иза речи „организације“ речи „јавног 

предузећа“ мењају се и гласе „Дирекције“. 

У истом члану и истом ставу у тачки 2. иза речи „органа“ реч „предузећа“ брише се 

и гласи „Дирекције“. 

У истом члану и истом ставу у тачки 3. иза речи „органа“ речи „Јавног предузећа“ 

мењају се и гласе „Дирекције“. 

 

 



У истом члану у ставу 8. иза речи „интереса у“ речи „Јавном предузећу“ мењају се 

и гласе „Дирекцији“. 

У истом ставу у тачки 4. иза речи „у својину“ речи „Јавног предузећа“ мењају се и 

гласе „Дирекције“. 

Члан 5. 

У члану 5. У ставу 2. иза речи „одбор“, речи „Јавног предузећа“ мењају се и гласе 

„Дирекције“. 

У истом члану у ставу 4. иза речи „губитака“ реч „предузећа“ мења се и гласи 

„Дирекције“, а иза речи „одбор“ речи „Јавног предузећа“ мењају се и гласе „Дирекције“. 

 

Члан 6. 

У члану 7. ставу 2. иза наводница речи „Јавно предузеће“ мењају се и гласе 

„Дирекција“. 

Члан 7. 

У члану 8. у ставу 2. иза речи „органи“ речи „Јавног предузећа“ мењају се и гласе 

„Дирекције“ 

Члан 8. 

У члану 9. ставу 2. иза речи „одбор“ речи „Јавног предузећа“ мењају се и гласе 

„Дирекције“. 

У истом члану у ставу 4. иза речи „Статутом“ речи „Јавног предузећа“, мењају се и 

гласе „Дирекције“. 

У истом члану у ставу 5. иза речи „законом“ речи „о јавним предузећима“ бришу 

се, а иза речи „Статутом“ реч „предузећа“ брише се и гласи „Дирекције“. 

 

Члан 9. 

У члану 10. став 2. у тачки 3. иза речи „пословањем“ речи „јавног предузећа“ 

мењају се и гласе „Дирекција“. 

У истом члану и истом ставу у тачки 7. иза речи „извештаје“ речи „јавног 

предузећа“ мењају се и гласе „Дирекције“. 

У истом члану и истом ставу у тачки 12. иза речи „дирекроре“ речи „јавног 

предузећа“ мењају се и гласе „Дирекције“ 

У истом члану и истом ставу у тачки 13. иза речи „дирекрором“ реч „предузећа“ 

мењају се и гласе „Дирекције“ и иза речи „директорима“ реч „предузећа“ мења се и гласи 

„Дирекције“. 

У истом члану у ставу 3. иза речи „лице у“ речи „Јавном предузећу, мењају се и 

гласе „Дирекцији“. 

Члан 10. 

У члану 11. ставу 2. иза тачке „2)“ тачка 1),  мења се и гласи „3)“. у којој се иза 

речи „обављање је“  речи “основано јавно предузеће“  мењају се и гласе  „основана 

Дирекција“. 

У истом члану и истом ставу у тачки 6. иза речи „делатности“ речи „Јавног 

предузећа“ мењају се и гласе „Дирекције“. 

 

 

 

 



Члан 11. 

У члану 12. став 2. иза наводница речи „Јавно предузеће“ мењају се и гласе 

„Дирекција“, а иза речи „директор“ реч „предузећа“ мења се и гласи „Дирекције“. 

У истом чллану у ставу 3. иза речи „заступање“ речи „Јавно предузеће“ мењају се и 

гласе „Дирекције“. 

Члан 12. 

У члану 13.  У ставу 2. иза речи „директора“ речи „Јавног предузећа“ мењају се и 

гласе „Дирекције“. 

У истом члану у ставу 3. иза речи „директора“ речи „Јавног предузећа“ мењају се и 

гласе „Дирекције“. 

У истом члану у ставу 4. иза речи „законом“ речи „ о Јавним предузећима“ бришу 

се, а иза речи „Статутом“ реч „предузећа“ мења се и  гласи „Дирекције“. 

У истом члану у ставу 7. иза речи „законом“ речи „ о Јавним предузећима“ бришу 

се, а иза речи „Статутом“ реч „предузећа“ мења се и  гласи „Дирекције“. 

 

Члан 13. 

У члану 14. у ставу 2. иза речи „директор“ речи „Јавног предузећа“ мењају се и 

гласе „Дирекције“. 

У истом члану у ставу 2. у тачки 1. речи „Јавно предузеће“ мењају се и гласе 

„Дирекције“ 

У истом члану у ставу 2. у тачки 3. речи „Јавног предузећа“ мењају се и гласе 

„Дирекције“. 

У истом члану у ставу 2. у тачки 4. речи „Јавног предузећа“ мењају се и гласе 

„Дирекцији“. 

У истом члану у ставу 2. у тачки 8. речи „Јавног предузећа“ мењају се и гласе 

„Дирекције“. 

Члан 14. 

У члану 15. ставу 2. речи „Јавно предузеће“ мењају се и гласе „Дирекција“. 

У истом члану у ставу 3. речи „Јавног предузећа“ мењају се и гласе „Дирекције“. 

У истом члану у ставу 4. иза речи „имовину“ речи „Јавног предузећа“ мењају се и 

гласе  „Дирекције“, а иза речи у својину речи „Јавног предузећа“ мењају се и гласе 

„Дирекције“. 

У истом члану у ставу 5. а речи „Јавно предузеће“ мењају се и гласе  „Дирекција“. 

У истом члану у ставу 6. речи „Јавном предузећу „ мењају се и гласе „Дирекцији“. 

У истом члану у ставу 7. речи „Јавно  предузеће „ мењају се и гласе „Дирекција“. 

 

Члан 15. 

У члану 16. у ставу 2. иза речи „пословању“ речи „Јавног предузећа“ мењају се и 

гласе „Дирекције“, и иза речи „права“ речи „Јавног предузећа“ мењају се и гласе 

„Дирекције“. 

У истом члану у ставу 3. иза речи „интереса у“ речи „Јавном предузећу“ мењају се 

и гласе „Дирекцију“, а иза речи „у својину“ речи „Јавног предузећа“ мењају се и гласе 

„Дирекције“. 

 

 

 



Члан 16. 

У члану 17. став 2. речи „Јавно предузеће је дужно“ мењају се и гласе „Дирекција је 

дужна“. 

У истом члану у ставу 3. речи „Јавно  предузеће „ мењају се и гласе „Дирекција“. 

 

Члан 17. 

У члану 18. у ставу 2. речи „Јавног предузећа“ мењају се и гласе „Дирекције“. 

  

Члан 18. 

У члану 19. у ставу 2. иза речи „одбор“ речи „Јавном  предузећу„  мењају се и гласе 

„Дирекцији“, а иза речи „законом“ речи „о Јавним предузећима“ бришу се. 

 

Члан 19. 

У члану 20. ставу 2. речи „Јавног предузећа“ мењају се и гласе „Дирекције“ 

  

Члан 20. 

 У осталом делу Одлука остаје непромењена. 

 

Члан 21. 

Ова Одлука ступа на снагу  осам  дана од дана објављивања у „Службеном листу 

Града Ниша“. 

 

Број: 02 -103 

У Дољевцу, 05.11.2015. год. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СО 

 

Томислав Митровић 
 

 


