
 На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 129/2007 и 83/14-др. закон) и члана 37.став 1. тачка 5.  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 Дољеваца на седници од 16.12.2016. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА 

 У ОПШТИНИ ДОЉЕВАЦ У ПЕРИОДУ ОД 2017- 2021.  
 

Члан 1. 
Овом Одлуком општина Дољевац приступа изради Стратегије развоја туризма у  

општини Дољевац у периоду од 2017-2021.  године. 
 

Члан 2. 
Под Стратегијом развоја туризма у  општини Дољевац (у даљем тексту: 

Стратегије),  подразумева се секториски плански документ развоја општине Дољевац, 
за период од 2017. до 2021. године.  

Стратегија ће садржати и Акциони план са пројектним активностима и 
средствима неопходним за његову реализацију. 

 
Члан 3. 

Циљ израде Стратегије је дифинисање визије одрживог развоја општине 
Дољевац у области туризма, коришћењем потенцијалних предности и шанси 
отклањањем слабости и претњи у овој области, затим заштита животне средине и 
културно-историјског наслеђа. 

Члан 4. 
Полазну основу за формулисање Стратегије, представљају локална и национална 

стратешка документа, програми и пројекти који се реализују у општини и окружењу. 
 

Члан 5. 
Ради спровођења ове Одлуке, Скупштина општине Дољевац  (у даљем тексту: 

Скупштина) именује Комисију за координацију израде Стратегије развоја туризма у 
општини Дољевац у периоду од 2017-2021. (у даљем тексту: Комисија), која има 
надлежности да дефинише пројектни задатак, да формира радне тимове, спроведе 
поступак избора консултантске куће за израду Стратегије, координира и надзире 
процес израде ревизије стратегије, да разматра ревизију стратегије по фазама припреме, 
предложену од стране Радног тима и консултантске фирме, организује јавну расправу и 
исту доставља  на даљу надлежност СО Дољевац. 

 Комисија има 5 чланова и чине је: 
1. Тања Вученовић, директорка Туристичке организације општине Дољевац, 

председник 
2. Гордана Цветковић, начелница Општинске управе општине Дољевац,  члан  
3. Јовица Пешић, начелник Одељења за привреду и финансије Општинске 

управе општине Дољевац, члан 
4. Бранка Михајловић, представник удружења младих, члан 
5. Милан Ђорђевић, представник локалне самоуправе,  члан 

 
 
 



Члан 6. 
Стручне, административне, финансијске и организационе послове за потребе 

Комисије обављаће Одељење за привреду и финансије, Општинске управе општине 
Дољевац. 

Члан 7. 
Одељење за привреду и финансије пружа подршку Радном тиму, кроз 

обезбеђење простора за рад и кадрове, техничку помоћ током израде Стратегије, 
достављање свих званичних релевантних података и др. 
 

Члан 8. 
Током израде Сратегије биће организовани форуми за стручне и јавне расправе, 

округли столови и радионице, на којима ће се усаглашавати предложена решења. У 
њихов рад могу бити укључени и сви остали заинтересовани учесници, како би се 
обезбедила партиципација и транспарентност процеса одлучивања и правовремено 
обавештавање јавности. 

Члан 9. 
Рок за израду Стратегије је 3 (три) месеца од дана ступања на снагу ове 

Одлуке. 
Члан 10. 

За реализацију ове Одлуке задужена је Комисија и Одељење за привреду и 
финансије. 

Члан 11. 
Средства за праћење процеса и израду стратегије обезбедиће се као пројектна 

средства из буџета општине  Дољевац, донација и других извора. 
 

Члан 12. 
Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана  објављивања у ''Службеном 

листу Града Ниша''. 
Број: 02-230 

У Дољевцу, 16.12.2016. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Дејан Смиљковић 

 
 
 
  


