
 На основу члана 4 став 3 и члана 13 став 1 Закона о комуналним делатностима 
(„Сл.гласник РС“ бр. 88/2011 и 104/2016) и члана 30 Статута општине Књажевац („Сл.лист 
општине Књажевац“ бр. 4/2009 и 10/2015) Скупштина општине Књажевац на седници 
одржаној ______2018 године донела је 
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРЕЧИШЋАВАЊУ И  

ОДВОЂЕЊУ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

 
 

Члан 1 
 У Одлуци о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода на 
територији општине Књажевац („Сл.лист општине Књажевац“ бр. 5/2014) речи „Јавно 
предузеће “Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац“ 
замењују се речима: „Јавно предузеће  „Предузеће развој, урбанизам и изградњу општине 
Књажевац“ Књажевац  у одговарајућем падежу. 
 У члану 5 став 1 речи: (у даљем тексту ЈКП)“ замењују се речима „(у даљем тексту: 
Вршилац комуналне делатности)“ 
 У члану 5 став 2 речи: „(у даљем тексту: Дирекција)“ замењују се речима: „(у даљем 
тексту: Јавно предузеће)“. 
 

Члан 2 
 У члану 1 додаје се нови став који гласи:  
 „Под пречишћавањем и одвођењем атмосферских и отпадних вода у смислу ове 
одлуке, подразумева се сакупљање, одвођење, пречишћавање и испуштање отпадних, 
атмосферских и површинских вода са површина јавне намене, односно од прикључка 
корисника на уличну канализациону мрежу, третман отпадних вода у постројењу за 
пречишћавање, црпљење,  одвоз и третирање фекалија из септичких јама.“. 
 

Члан 3 
 У члану 9 став 1 након речи:“ изградњу“ додају се речи: „ или је објекат уписан по 
Закону о озакоњењу  односно по Закону о легализацији објеката „ 
 

Члан 4 
 У члану 10 после става 4  додају се три нова става који гласе:  
 „Извoђaч рaдoвa нa пoдзeмним инстaлaциjaмa кoje су пoлoжeнe испoд, изнaд или 
пoрeд oбjeкaтa, цeвoвoдa, прикључних вoдoвa или инстaлaциja канализационе мреже, 
дужaн je дa прeдузмe свe нeoпхoднe мeрe у циљу зaштитe oднoснo oбeзбeђeњa 
инстaлaциja oд oштeћeњa или квaрa. 
 Извoђaч рaдoвa из стaвa 1. oвoг члaнa дужaн je дa прe пoчeткa извoђeњa рaдoвa 
писмeним путeм oбaвeсти ЈКП o нaмeри извoђeњa рaдoвa и o мeрaмa кoje ћe прeдузeти у 
циљу зaштитe инстaлaциja канализационе мреже. 
 ЈКП врши нaдзoр приликoм извoђeњa рaдoвa. 
 Укoликo ЈКП збoг нaчинa извoђeњa рaдoвa или збoг нeдoвoљнoсти зaштитних мeрa 
смaтрa дa прeти oпaснoст oд oштeћeњa или квaрa нa инстaлaциjaмa, oбрaтићe сe 
нaдлeжнoм одељењу Општинске управе. 
 Извoђaч рaдoвa je дужaн дa пoступи пo oдлуци нaдлeжнoг одељења Општинске 
управе.“ 
 
 
 

Члан 5 



 После члана 33 додаје се нови члан 33а који гласи:  

 
 Корисници услуга могу се континуирано у току године изјашњавати о квалитету 
пружених услуга достављањем примедби, сугестија и предлога преко интернет странице 
општине Књажевац.  
 Надлежна организациона јединица Општинске управе припрема извештај о 
достављеним примедбама, сугестијама и предлозима грађана и исти доставља 
Општинском већу најасније до 01 марта текуће године за претходну годину. 
 Уколико су резултати изјашњавања корисника такви да већина није задовољна 
пруженом услугом Општинско веће ће покренути поступак преиспитивања рада ЈКП и 
посебним актом наложити  ЈКП да отклони недостатке који су наведени у изјашњавању 
корисника у року не дужем од 90 дана. 
 Уколико ЈКП не поступи по акту из претходног става овог члана Општинско веће 
може раскинути закључен уговор о поверавању обављања делатности и поверити 
обављање делатности другом Вршиоцу комуналне делатности који испуњава услове.  
 

Члан  6 
  

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу 
општине Књажевац.  
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