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На основу члана 20. став 1. тачка 5. Закона  о  локалној  самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-
др.закон), члана 4. став 3. и члана 13. Закона о комуналним делатностима 
(„Службени гласник РС“, број 88/11, 104/16 и 95/18) и члана 26. став 1. тачка 8. и 9. 
Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен 
текст), 

 Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 10. маја 2022. године, 
донела је  
 

ОДЛУКУ О ДОПУНИ 
ОДЛУКЕ О ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ  

 

Члан 1. 
 

       У Одлуци о водоводу и канализацији („Службени лист града Краљева“, број 
3/15, 29/15, 2/18 и 52/20) после члана 76. додају се поднаслов и нови члан 76а  који 
гласе: 
 

           „Провера квалитета пружене комуналне услуге  
 

      „ЈКП „Водовод“ Краљево је дужно да једном годишње спроведе поступак 
изјашњавања корисника о квалитету обављања делатности из члана 2. ове одлуке. 
       Позив за изјашњавање из става 1. овог члана објављује се на званичној 
интернет презентaцији ЈКП „Водовод“ Краљево са роком од 15 дана за 
изјашњавање, а доставља се и средствима јавног информисања ради објављивања 
истог, све у циљу упознавања корисника услуга са позивом за изјашњење. 
      ЈКП „Водовод“ Краљево је дужно да у року од 15 дана од дана завршетка 
изјашњавања из става 2. овог члана достави организационој јединици Градске 
управе града Краљева надлежној за комуналне послове извештај о резултатима 
изјашњавања корисника о квалитету комуналне услуге снабдевање водом за пиће и 
пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода. 
      Уколико су резултати изјашњавања корисника такви да већина корисника није 
задовољна извршеним комуналним услугама-снабдевање водом за пиће и 
пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, организациона јединица 
Градске управе града Краљева надлежна за комуналне послове обавештава 
организациону јединицу Градске управе града Краљева надлежну за послове 
инспекције ради  налагања мера за отклањање недостатака и о томе обавештава 
Градско веће града Краљева. 
      Корисници могу континуирано у току године постављати питања, давати 
примедбе и предлоге преко званичне интернет презентације ЈКП „Водовод“ 
Краљево, а исто је дужно да на достављена питања, примедбе и предлоге одговори 
у року од 2 дана.“ 
 

Члан 2. 
 

       У осталом делу Одлука о водоводу и канализацији („Службени лист града 
Краљева“, број 3/15, 29/15, 2/18 и 52/20) остаје на снази. 
 

Члан 3. 
 

     Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Краљева“. 
 

Скупштина града Краљева 
Број: 011-139/2022-I 
Дана: 10. маја 2022. године                                               Председник 
                                                                                   Скупштине града Краљева  
                                                                     Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р.  


