
На основу члана 10. Споразума о формирању Нишког региона за управљање отпадом и 
заједничком управљању отпадом између Града Ниша и општина Дољевац, Гаџин Хан, 
Мерошина, Сврљиг, Алексинац, Соко Бања и Ражањ и члана 2. и 72. Пословника о раду Градског 
већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/13), 

Градско веће Града Ниша, на седници, одржаној 03.10.2014. године, доноси 
 

     З А К Љ У Ч А К 
 

            I Прихвата се иницијатива Управе за планирање и изградњу за измену Одлуке о изради 
ПДР-а Регионалног центра за управљање отпадом „Келеш“ на територији општине Дољевац, у 
смислу да се мења  члан 7. Одлуке о изради Плана, при чему се продужује рок израде Плана за 
180 дана од дана доношења Одлуке о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације, од 
стране Скупштине општине Дољевац. 
            II Задужује се Управа за планирање и изградњу да предузме све неопходне активности у 
вези са израдом Плана детаљне регулације центар за управљање отпадом „Келеш“. 
                                                           О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
            План детаљне регулације израђује се и доноси се на основу члана 46. став 1. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 24/11 и 121/12). Општина 
Дољевац је 28. Јуна 2013. Године, донела Одлуку о изради Плана детаљне регулације 
Регионалног центра за управљање отпадом „Келеш“ на територији опшине Дољевац („Сл. лист 
града Ниша“, број 57/2013). У члану 7. Одлуке је дефинисан рок израде Плана и он износи 270 
дана од дана ступања на снагу Одлуке. Услед каснијег почетка израде Плана (Одлука о изради 
Плана је донета 28.јуна 2013. године, а уговор о изради Плана је склопљен 17. децембра 2013. 
године) постоји потреба за изменом Одлуке о изради Плана у смислу промене члана 7. при 
чему рок израде Плана треба продужити за 180 дана од дана доношења Одлуке о измени 
Одлуке о изради Плана детаљне регулације, од стране Скупштине општине Дољевац. 

Одлуку о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације доноси Скупштина општине 
Дољевац. 

Планом ће бити дефинисани урбанистички критеријуми за центар за управљање 
отпадом „Келеш“, на коме ће се третирати и нишки комунални отпад. Носилац израде Плана је 
Општинска управа Општине Дољевац, а стручну подршку пружиће Управа за планирање и 
изградњу Града Ниша. Стручни послови на изради Плана поверени су Јавном предузећу Завод 
за урбанизам Ниш. Начин финансирања уредиће се посебним уговором. 

Нацрт плана се излаже на јавни увид у трајању од 30 дана у просторијама 
Скупштине општине Дољевац. 
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