На основу члана 82. - 99. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр.72/09, 24/11, 121/12,
132/2014 и 145/2014), члана 20.став 1.тачка 8. и члана 32.ст.1.тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр.129/2007 и 83/2014) и члана 37. став 1. тач.6.и тач.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 ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
Члан 1.
У Одлуци о грађевинском земљишту (''Службени лист Града Ниша'', бр.2/2010, 34/10 и 34/11):
У делу: „III УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА“, у члану 10. став 2. мења се и гласи:
„Радове на уређивању грађевинског земљишта, утврђене Програмом из члана 9.ове Одлуке врши
надлежни орган Општине“.
Члан 2.
У истом делу Одлуке, члан 12. мења се и гласи:
„За уређивање грађевинског земљишта плаћа се допринос.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта утврђује Скупштина општине Дољевац својом
Одлуком.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта плаћа инвеститор“.
Члан 3.
У истом делу Одлуке, у члану 13. став 1. тачка 1. реч „накнаде“ мења се и гласи „доприноса“.
Члан 4.
У делу Одлуке: „IV КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА“, чланови 15.и 16., бришу се.
Члан 5.
У делу Одлуке: „V ОТУЂЕЊЕ И ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА“, у тачки
3. НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА“, у члану 26., став 1, мења се и гласи:
„Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправне пријаве за
учешће“.
Члан 6.
У истом делу Одлуке, у члану 41., мења се и гласи:
„У случају да је за оглашену парцелу приспела само једна уредна понуда, поступак се сматра
успелим“.
Члан 7.
У истом делу Одлуке, у члану 47. став 1., мења се и гласи:
„Решење и отуђењу или давању у закуп грађевинског земљишта из члана 44. став 3, доставља се
Општинском правобраниоцу општине Дољевац“.
Члан 8.
У истом делу Одлуке, у члану 48.мења се и гласи:
„Уговор о закупу односно отуђењу грађевинског земљишта закључују Председник општине и лице
коме се земљиште отуђује или даје у закуп“.
Члан 9.
У осталом делу, Одлука остаје непромењена.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана, од дана објављивања у ''Службеном листу Града Ниша''.
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