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На основу члана 2 и 4 Закона о комуналним 
делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/2011,  
104/2016 и 95/2018), члана 20  став 1 тачка 2  и члана 
32 став 1 тачка 6 Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014- др закон,  
101/2016 – др закон и 47/2018) и члана 17. Статута 
општине Књажевац – пречишћени текст  („Сл. лист 
општине Књажевац“ бр. 6/2019) Скупштина општине 
Књажевац на седници одржаној 28.12.2020. године, 
доноси 
 

О Д Л У К У 
O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ 

ДЕЛАТНОСТИМА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

 
Члан 1. 

 

У Одлуци о комуналним делатностима на 
територији општине Књажевац („Сл.лист општине 
Књажевац“ бр. 14/2017, 17/2017, 4/2019 и 9/2019) у 
члану 2 став 1 после тачке 15) додаје се нова тачка 
16) која гласи: 

„16) одржавање и коришћење јавних чесми“ 
 

Члан 2. 
 

После члана 17 додаје се нови члан 17а који 
гласи:  

„Члан 17а 
Делатност одржавање и коришћење јавних 

чесми обухвата послове: обезбеђења вода за јавне 
чесме, начин одржавања јавних чесми, организацију 
послова одржавања, контролу квалитета воде, 
извођење потребних радова за несметано 
функционисање јавне чесме,  послове ограничења 
или ускраћивања коришћења воде са јавне чесме, 
послове заштите воде са јавне чесме и простора око 
чесме и друге послове односно активности 
непоходне за наведену делатност.“ 

 
Члан 3.  

 

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

 
Члан 4. 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о комуналним делатностима 
(„Службени лист општине“ бр. 14/98, 3/99, 9/2001, 
16/2001, 5/2002, 12/2003, 4/2005, 15/2006, 19/2008 
„Сл. лист општине Књажевац“ бр. 7/2010) у целини.  

 
Члан 5. 

 

 Овлашћује се Комисија за нормативне 
делатности, представке и жалбе да сачини и објави 
пречишћени текст Одлуке.  
 
 
 

Број 352-79/2020-01                                                                                   
28.12.2020. године                                                                                  
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО, 

Марко Стојановић, с.р. 
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На основу члана 33. став 1. Закона о јавном 
дугу („Сл. гласник РС“, бр. 61/2005, 107/2009, 
78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020), члана 
12. став 1. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС“, бр. 91/2019),  члана 32. став 1. тачка 15. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 
129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016- др. закон и 
47/2018), члана 30. став 1. тачка 46. Статута општине 
Књажевац- пречишћен текст („Сл. лист општине 
Књажевац“ бр. 6/2019) и члана 33. Одлуке о буџету 
општине Књажевац за 2020. годину („Сл. лист 
општине Књажевац“, бр.18/2019 и 29/2020), а по 
претходно прибаљеној сагласности  Министарства 
финансија број 401-00-05675/2020-03 од 25.12.2020. 
године, Скупштина Општине Књажевац, на седници 
одржаној дана 28.12.2020. године, донела је 
 

 


