
 

На основу члана 20. став 1. тачка 1. и члана 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21), члана 25. и члана 26. став 1. алинеја 6. 

Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, број 30/18), Уредбе о методологији за 

израду средњорочних планова („Сл. гласник РС“, број 8/19), члана 40. став 1. тачка 4. Статута општине Дољевац 

(„Службени лист Града Ниша“, бр. 127/18,91/19 и 22/21), 

Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној дана 17. децембра 2021. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 ЗА ПЕРИОД 2023-2025 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком Општина Дољевац приступа изради Средњорочног плана општине Дољевац за период 2023-

2025. 

Члан 2. 

Средњорочни план општине Дољевац за период 2023-2025 (у даљем тексту: План), је свеобухватан плански 

документ који се доноси за период од 3 (три) године и који омогућава  повезивање јавних политика  са 

средњорочним оквиром расхода, који се израђује  на основу важећих докумената јавних политика, расположивих 

капацитета и ресурса, као и промена фактичке ситуације у односу на време када су ти документи јавних политика 

донети. 

Члан 3. 

Циљ израде Плана је успостављање ефикасног, транспарентног, координисаног и реалног система 

планирања општине Дољевац, обухватајући кључне аспекте социјалне и економске развојне политике као и 

просторног развоја, у складу  са Планом развоја општине Дољевац за период 2021-2029, планирање и спровођење 

мера и активности утврђених Планом развоја општине Дољевац, у складу са ограничењима средњорочног оквира 

расхода и обједињавање процеса средњорочног  планирања и израде буџета. 

 

Члан 4. 

Полазну основу за израду Плана представљају национална стратешка документа, План развоја општине 

Дољевац за период 2021-2029,  програми и пројекти који се реализују у општини и окружењу. 

 

Члан 5. 

Процес израде Плана обухвата следеће фазе: 

1. планирање мера и активности за наредне 3 (три) године у складу са Планом развоја општине Дољевац за 

период 2021-2029 и ограничењима средњорочног оквира расхода уз  обједињавање процеса средњорочног 

планирања и израде буџета; 

2. планирање реализације мера и активности утврђених Планом развоја општине Дољевац за период 2021-

2029 у складу са важећим документима јавних политика, расположивим капацитетима и ресурсима, као и 

променама фактичке ситуације у односу на време када су ти документи јавних политика донети; 

3. дефинисање оквира за спровођење, праћење спровођења, извештавање и вредновање Плана; 

4. усвајање Плана од стране Скупштине општине Дољевац. 

 

Члан 6. 

План садржи следеће:  

- Информације о обвезнику средњорочног планирања;  

- Табеларни приказ свих мера и активности које се утврђују средњорочним планом у складу са изворним 

и повереним надлежностима и спроводе у складу са документима јавних политика и документима 

развојног планирања донетим на републичком и локалном нивоу. 

 

 

 



Члан 7. 

За реализацију ове Одлуке, надлежан је председник Општине Дољевац, који се овлашћује да донесе решење 

о формирању координационог тима за праћење процеса израде Плана и радних група за израду Плана.  

Координациони тим и радне групе чиниће представници Општине Дољевац и јавних установа и предузећа.  

 

Члан 8. 

 Задатак Координационог тима је праћење процеса израде Плана односно координација и надзирање процеса 

израде по фазама, одлучивање о приоритетима општине у наредне 3 (три) године, разматрање Плана који су 

израдиле радне групе и прослеђивање истог Општинском већу на даљу надлежност. 

Задатак радних група је анализа постојећег стања, дефинисање мера и активности које треба финансирати 

у складу са расположивим ресурсима, разматрање Плана по фазама израде, старање о заступању интереса Општине 

и пружању информација јавности у процесу израде Плана и обезбеђивање укључености организационих јединица 

Општинске управе, односно несметаног и континуираног прослеђивања информација од значаја за израду Плана, 

сама израда документа Плана и достављање истог Координационом тиму на разматрање. 

 

Члан 9. 

Стручне, административне, финансијске и организационе послове за реализацију ове одлуке, обављаће 

Одељење за привреду и финансије Општинске управе општине Дољевац. 

 

Члан 10. 

У циљу обезбеђивања партиципација и транспарентности процеса израде и благовременог обавештавања 

јавности, ова одлука биће објављена на званичној интернет страници општине Дољевац као и све важне 

информације и обавештења у вези са израдом Плана,  а током израде Плана организоваће се јавне расправе ради 

усаглашавања предложених решења и консултација са заинтересованим странама. 

Члан 11. 

Средњорочни план општине Дољевац доноси се за период од 2023. до 2025. године. 

 

Члан 12. 

Рок за израду Плана је 10 (десет) месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 13. 

Средства за израду Плана обезбеђују се у буџету општине Дољевац. 

 

Члан 14. 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу Града Ниша''. 

 

 

Број: 02-221 

У Дољевцу, 17.12.2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

 

 

                                                                                                                                             Председник 

 

                                                                                                                                        Дејан Смиљковић 

 

 

 

 


