На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник
РС", број 129/2007), члана 2 став 1. и става 3. тачка 1, члана 4. став 3. и члана 13. Закона
о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/2011) и члана 16. став 1. тачка 5. и
члана 37. став 1. тачка 7. Статута општине Дољевац ("Сл. лист Града Ниша", број 69/2008,
89/2010,14/2012, 32/2012, 70/2012, 57/13, 9/14 и 26/15) и Уговора о регулисању
водоснабдевања насељених места Кнежица, Перутина, Ћурлина и Белотинац број 325-18
од 07.05.2015.године,
Скупштина општине Дољевац на седници одржаној дана 15.06.2015. године донела
је

Одлуку о измени и допуни Одлуке о водоснабдевању
на територији општине Дољевац
Члан 1.
У Одлуци о водоснабдевању на територији општине Дољевац („Сл. лист Града
Ниша“, број 57/2013 и 14/15), у делу: I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ, у члану 2. став 1.
мења се и гласи:
„Послове водоснабдевања на територији општине Дољевац врши : ЈП
за водоснабдевање „Брестовац-Бојник-Дољевац“ - Бојник, осим за насељена
места Кнежица, Ћурлина, Перутина и Белотинац, које
врши: JKP
„NAISSUS“ Niš (у даљем текст у јавна предузећа за водоснабдевање или
надлежно ЈП за водоснабдевање). “
У истој Одлуци у делу: V НАПЛАТА НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ
ВОДОСНАБДЕВАЊА, у члану 47. став 1. мења се и гласи:
„Обим пружене услуге утврђује се очитавањем водомера за утрошену воду, или
проценом на основу мерила и критеријума утврђених овом одлуком или посебним
критеријумима које утврди Општинско веће општине Дољевац на предлог ЈП за
водоснбдевање „Брестовац-Бојник-Дољевац“ - Бојник, осим за насељена
места Кнежица, Ћурлина, Перутина и Белотинац.“
У истом члану додаје се став 3. који гласи:
„За насељена места Кнежица и Ћурлина, која ће бити прикључена на
водоводн у мрежу града Ниша, примењиваће се начин нап лате испоруке
воде који ЈКП „NAISSUS“ примењује за сеоска насељена места на
територији Града Ниша, са максималним хаваријским отписом до 45%
ук упне испоручене количине воде до завршетка реконструкције сек ундарне
водоводне мреже у помен утим насељеним мести ма и са почетком наплате од
01.06.2015. године, док ће се за насељена места Перутина и Белотинац,
почетак наплате на напред наведени начин вршити након изградње и
пуштања у рад водоводне мреже у овим насељеним местима.“
У осталом делу Одлука остаје непромењена.

Члан 2.
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о општим условима искоришћавања и
одржавања сеоских водовода број 325-7 од 04.02.2000. године. („Сл. лист Града Ниша“
број 3/2000).
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
Града Ниша".

Број: 325-21
У Дољевцу, 15.06.2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ
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Томислав Митровић

