НАЦРТ
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
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О СНАБДЕВАЊУ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
Члан 1
У члану 2 став 1 Одлуке о снабдевању водом за пиће на територији општине
Књажевац („Сл.лист општине Књажевац“ бр. 5/2014) иза речи „захватање“ додаје се реч:
„пречишћавање,“.
Члан 2
Члан 3 мења се и гласи:
„Корисници комуналне услуге из члана 2 став 1 ове Одлуке (у даљем тексту:
корисници) су: корисници у индивидуалном и колективном становањеу (физичка лица),
корисници у индивидуалном и колективном становању (правна лица), корисници у
пословном простору сви као власници, закупци или корисници по другом основу
некретнина прикључених на техничке системе за испоруку воде и који из њега користе
воду.“.
Члан 3
У члану 6 у ставу 7 речи: „Овакав прикључак се мора прекинути“ замењују се
речима: „Овакав прикључак се обавезно прекида“
У истом члану у ставовима 10 и 11 речи: „ЈКП „Стандард“ књажевац“ замењују се
речима: “ Комунално предузеће“
Члан 4
У члану 11 став 3 мења се и гласи:
„Уколико је право својине над објектом уписано у катастар непокретности са
правним статусом објекта: објекат има одобрење за градњу, објекат је изграђен пре
доношења прописа о изградњу објеката или објекат уписан по Закону о озакоњењу
односно по Закону о легализацији објеката корисни ће моћи бити прикључен на водоводну
мрежу.“
Члан 5
У члану 19 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 jaвнoг вoдoвoдa, дужaн je
дa прeдузмe свe нeoпхoднe мeрe у циљу зaштитe oднoснo oбeзбeђeњa вoдoвoдних
инстaлaциja oд oштeћeњa или квaрa.

Извoђaч рaдoвa из стaвa 1. oвoг члaнa дужaн je дa прe пoчeткa извoђeњa рaдoвa
писмeним путeм oбaвeсти вршиoцa кoмунaлнe дeлaтнoсти o нaмeри извoђeњa рaдoвa и o
мeрaмa кoje ћe прeдузeти у циљу зaштитe инстaлaциja jaвнoг вoдoвoдa.
Вршилaц кoмунaлнe дeлaтнoсти врши нaдзoр приликoм извoђeњa рaдoвa.
Укoликo вршилaц кoмунaлнe дeлaтнoсти збoг нaчинa извoђeњa рaдoвa или збoг
нeдoвoљнoсти зaштитних мeрa смaтрa дa прeти oпaснoст oд oштeћeњa или квaрa нa
инстaлaциjaмa jaвнoг вoдoвoдa, oбрaтићe сe нaдлeжнoм одељењу Општинске управе.
Извoђaч рaдoвa je дужaн дa пoступи пo oдлуци нaдлeжнoг одељења Општинске управе.“
Члан 6
У члану 24 став 1 речи „зарачуната свота за воду“ замењују се речима: „обрачун за
утрошену воду“
Члан 7
У члану 25 став 4 речи: „председник скупштине станара“ замењују се речима:
„управник стамбене заједнице“
Члан 8
У члану 26 став 3 речи:“председник станара“ замењују се речима: „управник
стамбене заједнице“
Члан 9
У члану 29 став 1 мења се и гласи:
„Цена воде се утврђује посебном Одлуком Надзорног органа вршиоца комуналне
делатности уз сагласност Скупштине општине“
Члан 10
У члану 31 речи: „стамбеним зградама“ замењују се речима: „зградама за
колективно становање“
Члан 11
У члану 32 став 3 мења се и гласи:
„Месечна обавеза корисника утврђује се на основу потрошње воде у протеклом
месецу.“
Члан 12
У члану 33 речи „Предузеће има право да наплати“ замењују се речима „Вршилац
комуналне делатности наплаћује“
Члан 13
У члану 35 речи: „по претходном члану“ замењују се речима: „у складу са чланом
34“
Члан 14
Члан 36 мења се и гласи:
„Корисник плаћа вршиоцу комуналне делатности аконтацију наканде за извршену
комуналну услугу до 15-ог у месецу за текући месец која је утврђена у последњем

примљеном обрачуну за утрошену воду. На уплаћену месечну обавезу не наплаћује се
камата.
Члан 15
У члану 39 став 3 реч:“излазити“ се замењује речју: „издати“
У истом члану у ставу 6 тачка на крају става замењује се зарезом и додају речи:
„почев од 01 у следећем месецу.“
Члан 16
У члану 40 став 4 мења се и гласи:
„Субвенционисани део цене Комуналном предузећу надокнађује се из буџета
Општине у периоду од 30 дана од дана истека обрачунског периода.
После става 4 додае се нови став која гласи:
„Надлежни орган општине доставља предузећу списак и подакте корисника
субвенционисане цене са укупно исказаним износом субвенција до септембра текуће
године за наредну годину. „
Члан 17
У члану 46 став 2 речи: „Јавна вартогасна служба“ замењују се речима:“
Ватрогасно-спасилачке јединице“.
У ставу 2 истог члана речи: „Ватрогасна служба може“ замењују се речима:“
Ватрогасно-спасилачке јединице могу“.
У ставу 3 истог члана речи: „ватрогасној служби“ замењују се речима:“ ватрогасноспасилачкој јединици“.
У ставу 4 истог члана речи: „Ватрогасну службу“ замењују се речима:“ Ватрогасноспасилачуј јединици“.
Члан 18
После члана 48 додаје се нови члан 48а 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 Вршиоца
комуналне делатности и посебним актом наложити Вршиоцу комуналне делатности да
отклони недостатке који су наведени у изјашњавању корисника у року не дужем од 90
дана.
Уколико Вршилац комуналне делатности 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 19
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу
општине Књажевац.
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