
 На основу члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени Гласник РС“ 

број: 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 20. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени Гласник РС“ број: 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 

101/2021-др.закон) и члана 15. став 1. тачка 2) и члана 40. став 1. тачка 18) Статута општине 

Дољевац („Службени лист Града Ниша“ број: 127/2018, 91/2019 и 22/2021), 

 Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној дана 20. децембра 2022. године, 

донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О КАНАЛИЗАЦИЈИ 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о канализацији („Службени лист Града Ниша“ број: 14/2015 и 59/2017), у делу 

 „III ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И КОРИСНИКА УСЛУГА“ , у члану 22. 

речи: „Правилник о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода“ 

(„Службени Гласник РС“ број: 47/82 и 13/84), мењују се и гласе: „Правилник о начину и 

условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о 

извршеним мерењима („Службени Гласник РС“ број: 33/2016)“. 

 

Члан 2. 

 У истој Одлуци у делу „IV НАЧИН НАПЛАТЕ НАКНАДЕ ЗА ИЗВРШЕНЕ 

УСЛУГЕ“, у члану 28. став 2. речи „У управни одбор“ мењају се и гласе „Надзорни одбор“. 

 

Члан 3. 

 У истој одлуци у делу „ VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ“ у члану 40.  

 став 1: 

- „Новчаном казном од 100.000,00 динара, до 1.000.000,00 динара, казниће се надлежно 

предузеће ако:“ 

Мења се и гласи: 

- „Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се надлежно предузеће ако:“ 

 

            У истој одлуци и истом делу у члану 41.  

 став 1 

-  „ Новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 динара  казниће се за прекршај 

корисник правно лице ако:“ 

Мења се и гласи: 

- „ Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се за прекршај корисник правно лице 

ако:“ 

став 2. 

- „За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном од 25.000,00 до 50.000,00 динара“. 

Мења се и гласи: 

- „За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном од 25.000,00 динара“. 

 став 3. 

- „За прекршај из става 1. овог члана казниће се приватни предузетник новчаном 

казном од 50.000,00 до 500.000,00 динара“ 

Мења се и гласи: 

- „За прекршај из става 1. овог члана казниће се приватни предузетник новчаном 

казном од 50.000,00 динара“. 

 



 

 став 4. 

- „За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 

20.000,00 до 50.000,00 динара“ 

Мења се и гласи: 

- „За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник физичко лице новчаном 

казном од 20.000,00 динара“. 

Члан 4. 

 У осталом делу Одлука остаје непромењена. 

 

Члан 5. 

 Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Ниша“. 

 

 

 

 

Број: 352-348 

У Дољевцу, 20.12.2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Дејан Смиљковић  


