
 

На основу члана 40 став 1 тачка 6 Статута општине Дољевац („Службени лист Града 

Ниша“, број 127/18), а у вези са Споразумом о регулисању међусобних права и обавеза 

везаних за решавање водоснабдевања на територији  града Ниша и општине Дољевац, број 

1082/09-01 од 07.05.2009. године- Град Ниш, број 325-17 од 07.05.2009.године - Општина 

Дољевац,  Уговором о регулисању водоснабдевања насељених места Кнежица, Перутина, 

Ћурлина и Белотинац, број 1641/15-01 од 07.05.2015. године - Град Ниша, број 11516/1 од 

07.05.2015. године - JKP Naissus Niš и број 325-18 од 07.05.2015. године – Општина Дољевац и 

Одлуком   о давању сагласности  на прикључење  на јавни водовод Града Ниша и 

водоснабдевање насељених места Кнежице, Перутине, Ћурлине и Белотинца, и 

реконструкцију и изградњу дела регионалног водоводног система Пуста река и конекције 

са нишким водоводним системом (НИВОС) („Службени лист Града Ниша“, број 41/15), 

Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној дана 26.06.2019. године, донела 

је  

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Даје се сагласност на примену цене воде, утврђену Одлуком о ценама воде и 

канализације, коју је донео Надзорни одбор JKP Naissus Niš, дана 28.05.2015. године под бројем 

14403/1-3, а на коју је надлежни орган  оснивача – Градско веће Града Ниша, дало сагласност 

Решењем број 942-14/2015-03 дана 02.07.2015. године. 

 

 

II Решење објавити у „Службеном листу града Ниша“ 

 

 

Број: 352-117 

Дана: 26.06.2019. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Дејан Смиљковић 

 

  



На основу члана 40 став 1 тачка 6 Статута општине Дољевац („Службени лист Града 

Ниша“, број 127/18), а у вези са Споразумом о регулисању међусобних права и обавеза 

везаних за решавање водоснабдевања на територији  града Ниша и општине Дољевац, број 

1082/09-01 од 07.05.2009. године- Град Ниш, број 325-17 од 07.05.2009.године - Општина 

Дољевац,  Уговором о регулисању водоснабдевања насељених места Кнежица, Перутина,  

07.05.2015. године - JKP Naissus Niš и број 325-18 од 07.05.2015. године – Општина 

Дољевац и Одлуком   о давању сагласности  на прикључење  на јавни водовод Града Ниша 

и водоснабдевање насељених места Кнежице, Перутине, Ћурлине и Белотинца, и 

реконструкцију и изградњу дела регионалног водоводног система Пуста река и конекције 

са нишким водоводним системом (НИВОС) („Службени лист Града Ниша“, број 41/15), 

Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној дана 26.06.2019. године, донела 

је  

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Даје се сагласност на примену цене рада  за израду прикључка на водоводну мрежу, 

утврђену Одлуком Управног одбора JKP Naissus Niš,  број 11862/1-5 од 16.07.2013. године. 

 

 

 

II Решење објавити у „Службеном листу града Ниша“ 

 

 

Број: 352-151 

Дана: 26.06.2019. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Дејан Смиљковић 

 


