
На основу члана 20. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 

83/14-др.закон,  101/16-др.закон и 47/18), члана 2, 4 и 13. Закона о комуналним делатностима ("Сл. 

гласник РС", бр. 88/11, 46/14, 104/16 и 95/18), члана 40. став 1. тачка 18) Статута општине Дољевац 

("Службени лист Града Ниша", број 127/2018 и 91/19), а у складу са Уредбом о начину и условима за 

отпочињање обављања комуналних делатности („Службени гласник РС“, број 13/18, 66/18 и 51/19),  

Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној дана 17. децембра 2020. године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  

ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА 

 

Члан 1. 

У Одлуци о комуналним делатностима („Службени лист Града Ниша“, број 77/19 и 8/20), у Глави 

„II. ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ“,  члан 5. мења се и гласи:  

„Члан 5. 

Комуналне делатности из члана 2. став 1. тачке 2), 3), 5), 7), 8), 9), 10). и 11),   на подручју 

општине Дољевац, обавља Јавно комунално предузеће „Дољевац“ Дољевац (у даљем тексту: Јавно 

предузеће). 

Комуналну делатност из члана 2. став 1. тачке 1), обавља ЈКП „Наиссус“ Ниш,  Ниш и ЈП за 

водоснабдевање „Брестовац – Бојник – Дољевац“ Бојник.  

Комунална делатност из члана 2. став 1. тачке 4), 5а) и 12) поверава се правном лицу, односно 

предузетнику на основу посебне одлуке скупштине општине, који испуњава услове за обављање 

поверених делатности. 

Комунална делатност из члана 2. став 1 тачке 13), поверава се Јавном комуналном предузећу 

„Дољевац“ Дољевац. 

Део делатности из члана 2. став 1. тачке 2. и 3. може се поверити правном лицу или предузетнику 

које испуњава услове за обављање поверене делатности.“ 

 

Члан 2. 

 У Глави „XX ДЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ“ ,  члан 132. мења се и гласи:  

„Члан 132.  

Делатност зоохигијене  поверава се Јавном  комуналном предузећу „Дољевац“ 

Дољевац.“  

 

У истој Глави, у члану 133. став 1 мења се и гласи :   

„Јавно комунално предузеће „Дољевац“ Дољевац, коме је поверено обављање 

делатности зоохигијене, дужно је да обезбеди прихватилиште  за ухваћене псе и мачке 

луталице, као и псе и мачке које власници не желе да држе као своје кућне љубимце.“  

 

Члан 3. 

У осталом делу, Одлука остаје непромењена. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ниша". 

 

Број: 352-403 

У Дољевцу, 17.12. 2020. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК  

Дејан Смиљковић 

 


