
О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ 

ДЕЛАТНОСТИМА  
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

 
Члан 1. 

 

Овом Одлуком врши се измена Одлуке о 

комуналним делатностима на територији општине 
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, бр. 

14/2017, 17/2017 и 4/2019), у даљем тексту: Одлука. 
 

Члан 2. 
 

               У члану 18а. став 6. мења се и гласи: 
               „Делатност из члана 2. став 1. тачка 5. 
Одлуке обавља вршилац комуналне делатности 
коме се иста поверава у складу са одредбама закона 
којим се уређује јавно-приватно партнерство и 
концесије“. 

 
Члан 3. 

 
               У члану 18а. после става 7. додаје се нови 
став 8, који гласи: 
               „Делатност из члана 2. став 1. тачка 9. 
Одлуке обавља ЈКП „Стандард“ Књажевац, осим у 
делу појединих послова из оквира ове комуналне 
делатности који су поверени приватном партнеру у 
складу са одредбама закона којим се уређује јавно-
приватно партнерство и концесије“. 
 

Члан 4. 

 
У осталом делу текста Одлука остаје 

непромењена. 
 

Члан 5. 
 

 Јавно комунално предузеће „Стандард“ 
Књажевац дужно је да Статут и друга општа акта 
усагласи са овом Одлуком у року од 30 дана од дана 
почетка примене ове Одлуке. 
 

Члан 6. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“. 
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На основу члана 2. и 4. Закона о комуналним 

делатностима („Сл. гласник РС“, број 88/2011, 
104/2016 и 95/2018), члана 20. став 1. тачка 2. и 
члана 32. став 1. тачкa 6. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 
83/2014- др. закон, 101/16- др. закон и 47/2018), 
члана 17. Статута општине Књажевац - Пречишћени 
текст („Сл. лист општине Књажевац“, бр. 6/2019), 
Скупштина општине Књажевац на седници одржаној 
дана 27.06.2019. године, донела је 
 


