
 На основу члана 20 . став 1. тачка 2. и члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број: 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 

47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 2. став 1. тачка 1), члана 3. став 1. тачка 1), члана 4. став 

3. и члана 13. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број: 88/2011, 

104/2016 и 95/2018) и члана 15. став 1. тачка 2) и члана 40. став 1. тачка 6) и тачка 18) 

Статута општине Дољевац („Службени лист Града Ниша“, број: 127/2018, 91/2019 и 

22/2021), 

 Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној дана 07.06.2022. године, донела 

је 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ  

О ВОДОСНАБДЕВАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

Члан 1. 

 У Одлуци о водоснабдевању на територији општине Дољевац („Службени лист 

Града Ниша“, број: 57/2013, 14/2015, 50/2015 и 59/2017), у делу „II ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ“, у члану 4. тачка 10) брише се. 

Члан 2. 

 У истој, напред наведеној одлуци, у делу „ЈАВНИ ВОДОВОД“, члан 19. мења се и 

чласи:  

„Члан 19 

 Под водоводним прикључком се подразумева цевовод са свим потребним спојним 

деловима и уређајима почев од јавног цевовода закључно са водомером“. 

 У истој одлуци, у истом делу, у члану 22. у ставу 2. у реду четвртом иза речи 

„водоводне мреже до“, речи „првог вентила испред“, бришу се. 

 У истој одлуци у истом делу, у члану 30. у ставу 8. у другом реду, речи „ од уличне 

мреже до главног водомера“ мењају се и гласе „ од уличне мреже закључно са главним 

водомером“. 

Члан 3. 

 У осталом делу Одлука о водоснабдевању на територији општине Дољевац 

(„Службени лист Града Ниша“, број: 57/2013, 14/2015, 50/2015 и 59/2017) остаје 

непромењена. 

Члан 4. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

Града Ниша“. 
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