На основу члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', број 129/07 и 83/14) , члана 2. и члана 13. Закона о комуналним делатностима (,,Службени
гласник Републике Србије", број 88/11), члана 39. Закона о прекршајима („Службени гласник Републике
Србије“, број 65/13), члана 15. став 1. тачка 5. и члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине Босилеград
(,,Службени гласник Пчињског округа", број 16/08 и 20/09 и „Службени гласник града Врања“, број
45/13), Скупштина општине Босилеград на седници одржаној дана 17.12.2014. године, донела је

ОДЛУКУ
О ВОДОВОДУ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
БОСИЛЕГАРД
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Овом одлуком одређују се услови за снадбевање потрошача водом за пиће из јавног водовода и
бунара, коришћење воде у јавне сврхе, као и коришћење и одржавање уређаја водовода на подручју
општине Босилеград.
Члан 2.
Јавним водоводним објектима сматрају се сви објекти за захват воде, уређаји за пречишћавање
воде, црпна постројења са уређајима, резервоари, главни цевоводи, водоводне мреже са прикључцима и
водомери, као и јавне чесме прикључене на мрежи.
Унутрашњим водоводним инсталацијама сматрају се сви остали водоводни уређаји код потрошача,
који се налазе иза водомера и служе за снадбевање пијаћом водом из јавног водовода.
Сопствени уређаји за снадбевање пијаћом водом јесу самостални водоводни уређаји, као у ставу 1.
овог члана који служе за самостално снабдевање водом.
Члан 3.
Потрошачи су сва физичка и правна лица која користе воду из јавног водовода.
Члан 4.
Снадбевање водом за пиће, као и одржавање уређаја јавног водовода поверава се Јавном
предузећу « Услуга « Босилеград ( у даљем тексту ЈП « Услуга «).
Члан 5.
ЈП « Услуга « је у обавези да својим корисницима воде непрекидно испоручује довољне количине
хигијенски исправне воде и обезбеди довољан притисак на месту споја водоводног прикључка са уличном
водоводном мрежом, према условима предвиђеним у пројекту водоводног прикључка, као и преко
овлашћене организације да врши контролу квалитета воде сходно важећим прописима.
Члан 6.
О планираним локалним прекидима у снабдевању воде, изазваним потребом одржавања или
реконструкције појединих делова воде, ЈП » Услуга « је у обавези да изда саопштење преко средстава
јавног информисања, најкасније на три дана пре намераваног прекида.
У случају изненадног квара на водоводу, ЈП «Услуга« може и без предходног обавештења да
искључи снабдевање водом поједине кориснике, али је дужно да када дозволе могућности, о томе да да
обавештење путем средства јавног информисања.
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ЈП «Услуга» је у обавези да извођење радова из става 1. и 2. овог члана, организује тако да прекид
у снабдевању воде траје што краће време, али не дуже од 48 часа.
За извођење радова у смислу става 1. и 2. овог члана ЈП «Услуга» није и обавези да тражи
одобрење за раскопавање јавних, приватних и других површина.
Члан 7.
Ако прекид у снабдевању водом траје дуже од 48 часа ЈП «Услуга» је у обавези да на други начин
испоручи корисницима најнужне количине воде. ЈП « Услуга « ће вршити снабдевање корисника воде на
основу следећег распореда:
- здравствени објекти,
- организације које врше снабдевање града животним намирницима,
- објекти колективног живљења ( обданишта, школе, интернати),
- војни објекти,
- индивидуални корисници и
- индустријски објекти.
У случају више силе Општинско веће може прописати посебан режим коришћења воде.
Члан 8.
Ради снабдевања потрошача довољним количинама воде ЈП «Услуга» је у обавези да:
1) редовно одржава у исправном стању све објекте за водоснабдевање,
2) снабдевање потрошаче хигијенски исправном водом,
3) пројектује проширење капацитета,
4) изводи водоводне прикључке,
5) стално контролише хигијенску исправност воде,
6) врши изградњу и реконструкцију објеката за водоснабдевање,
7) усклађује производњу са потрошњом воде и
8) стално ажурира планове водоводне мреже и катастар подземних инсталација.

Члан 9.
ЈП ''Услуга'' је у обавези да инвеститорима омогући изградњу по одобреним пројектима од стране
надлежних органа. ЈП »Услуга» над овим радовима има право контроле и надзора.
ЈП «Услуга « је у обавези да води катастар водовода и подземних објеката које користи и одржава
у смислу важећих и законских прописа.
Члан 10.
Радове на објектима за водоснабдевање који нису предмет посебних тендера изводи ЈП «Услуга»''.
Изграђени објекти за водоснабдевање постају имовина којим управља ЈП « Услуга» и постаје
основно средство ЈП « Услуга».
ЈП « Услуга» је у обавези да после сваке реконструкције, поравке на водоводној мрежи и пуштање
у рад нове водоводне мреже изврши дезинфекцију и испирање мреже.

II СПАЈАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДОВОДНИХ ИНСТАЛАЦИЈА СА ЈАВНИМ
ВОДОВОДОМ
Члан 11.
Унутрашња инсталација водовода могу се градити само на основу пројекта и одобрења за изградњу
издатог од надлежног општинског органа управе.
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Кућна водоводна инсталација, по извршеној градњи, предлаже санитарном техничком прегледу
ради добијања дозволе за употребу ( од органа који је издао одобрење за изградњу).
О одржавању унутрашњих водоводних инсталација стара се власник зграде, а у згради колективног
становања скупштина станара, јавно предузеће коме је поверено одржавање зграде, или друго лице коме
је поверено одржавање зграде.
Члан 12.
Водоводни прикључак је део водоводне мреже којим управља ЈП « Услуга», али се он изграђује и
реконструише о трошку власника стамбене зграде, односно носиоца права коришћења објекта или
непокретности.
Члан 13.
Правна и физичка лица којима је потребан водоводни прикључак на градску водоводну мрежу
подносе захтев ЈП « Услуга» са локацијом изграђеног објекта (копија плана и поседовни лист), пројектом
по коме је објекат изграђен (пројекат водовода и канализације) и одобрења за изградњу објекта
(грађевинске дозволе).
За привремени прикључак на водоводу могу поднети захтев правна и физичка лица на основу
грађевинске дозволе и пројектно техничке документације водовода и канализације објекта, а ради
изградње објекта. Привремени прикључак има важност као и важност грађевинске дозволе.
ЈП „Услуга“ укида привремени прикључак на водоводу корисницима у случајевима када се
не испоштује време трајања грађевинске дозволе и предвиђено време изградње објеката.

Члан 14.
Унутрашње инсталације водовода спајају се са јавним водоводом односно уличном водоводном
мрежом преко водоводног прикључка.
Водоводни приључак је цевни спој од уличне водоводне мреже до вентила – затварача из
водомера.
Члан 15.
Сваки објекат који се снабдева водом из јанног водовода мора имати сопствени водоводни
прикључак.
Стамбена зграда која има засебан улаз чини грађевинску целину сматра се грађевинским објектом
и исти мора имати посебан прикључак.
Сви локали који су у склопу индивидуалних стамбених објеката или чине засебну целину морају
имати засебне и одвојене водоводне прикључке.
Члан 16.
Водоводни прикључак се поставља тако што се унутрашња водоводна инсталација непосредно
прикључује на уличну водоводну мрежу. Прикључак почиње од споља са уличне водоводне цеви,
завршава се у склоништу за водомер вентилом – затварачем иза водомера.
Изузетно ако не постоји могућност да се унутрашња водоводна инсталација непосредно прикључи
на уличну водоводну мрежу, водоводни прикључак може да се постави преко суседног земљишта ако
власник или носилац права коришћења непокретности да сагласност. Овакви прикључци имају
привремени карактер и морају се искључити када се створе услови за непосредно прикључивање објекта
на уличну водоводну мрежу.
Уколико је прикључење извршено у смислу става 2 и 3. овог члана власник или корисник
непокретности нема права да изврши прекид у снабдевању водом или на било који начин омета корисника
прикључка у снабдевању водом.
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Члан17.
Забрањено је самовољно прикључивање на водоводну мрежу.
Ако се такав прикључак изведе ЈП « Услуга» ће га искључити из водоводне мреже, а власника
објекта тужити суду ради накнаде штете и поднети кривичну пријаву надлежном органу.
Члан 18.
Пречник водоводног прикључка, величину водомера, димензије склоништа водомера, дефинишу
се техничком документацијом у складу са техничким нормативима и на основу издатих услова ЈП «
Услуга» из Босилеграда.
Водомер је део водоводне инсталације који служи за мерење количине – запремине воде из
водоводне мреже.
Водомер се по правилу уграђује непосредно на регулационе јединице.
У објектима који се налазе на регулационој линији водомер се поставља у подруму непосредно на
фасадни зид уз услов да је водомер стално приступачан за очитавање.
Ако у подруму нема погодног места или објекат без подрума, водомер се поставља у некој од
просторија уз фасадни зид према регулационој јединици.
У осталим случајевима водомер се поставља непосредно иза регулационе јединице.
Члан 19.
Услове, техничке податке за водоводни прикључак, склониште за водомер издаје инвестионару на
његов захтев ЈП « Услуга».
Члан 20.
Водоводни прикључак, водомер и инсталацију у склониште водомера (први и други вентил)
изграђује искључиво ЈП « Услуга» на захтев инвеститора.
Инвеститор је дужан да уз захтев из става 1. овог члана поднесе одговарајућу техничку
документацију усаглашену са важечим Законом о планирању и изградњи објеката.
ЈП « Услуга» је у обавези да најкасније у року од 30 дана од дана пријема захтева у смислу став 1 и
2. овог члана постави водоводни прикључак и угради водомер.
Трошкови израде и постављења водоводног прикључка, набавка и уграђивање водомера са
арматуром сноси инвеститор, земљани радови-ископи, резање асфалта и бетона, асфалтирање или
бетонирање на местима прикључка сноси инвеститор.
Склониште водомера изграђује инвеститор према техничкој документацији и издатих услова од
стране ЈП Услуге . Склониште водомера по потписаном уговору са инвеститором може да изради и ЈП «
Услуга»
ЈП ''Услуга'' уз сагласности Општинског већа општине Босилеград, из оправданих разлога, може
ослободити инвеститора од плаћања трошкова постављања водоводног прикључка.
Члан 21.
Набавку и замену водомера врши искључиво ЈП « Услуга» на терет потрошача.
Члан 22.
Власник или корисник објекта одржава склониште за водомер о свом трошку и брине се да увек
буде суво, чисто, уредно и приступачно, како би се водомер могао свакодневно очистити и поправљати,
као и то да водомер буде заштићен од ниских температура, оштећења и крађе.
У случају да власник односно корисник објекта не поступи у смислу става 1. овог члана сносиће
негативне последице које из то проистекну.
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Члан 23.
Изван објекта водомери се смештају у водомерно склониште, које мора имати прописан поклопац
од ливеног гвожђа или челичног лима.
У објектима – склониште за водомер несме бити у стамбеним и магацинским просторијама.
Склониште за водомер несме бити у близини спољних клозета и мора бити удаљено од истих
најмање 6м.
Слониште у коме је отежан рад око замена, одржавања и читања водомера, потрошач је дужан
прилагодити га прописним условима, у року од 15 дана после писмене опомене.
Уколико због неодржавања склоништа прети опасност да се вода загади, снабдевањем воде ће се
одмах обуставити, све док се склониште не уреди.
Члан 24.
ЈП « Услуга», ће одбити издавања одобрења за нове прикључке на водоводну мрежу уколико нису
испуњени технички услови, односно ако није обезбеђен потребан натпритисак на највишем месту излива
воде од 1,5 бара за индивидуалну стамбену зграду (приземну) односно 2 бара за двоспратну стамбену
зграду, 3 бара за четвороспратну.
Највећи притисци у водоводној мрежи несмеју прећи 8 бара, а у случају вечих притисака ЈП «
Услуга» је дужна да угради одговарајуће редуцире притиска,корисницима о њиховом трошку.
У случају потребе уградње хидрофорских постојења на мрежи водовода морају се уградити
сигурносни уређаји који ће спречти стварање потпритисака у њој и пригушивати ударце изазване радом
пумпе.
Члан 25.
ЈП « Услуга» може одбити издавања одобрења за спајање са уличном водоводном мрежом у
условима када долази до негативних последица и то:
1) ако објекат није повезан са канализационом мрежом или посебном септичком јамом,
2) ако би се водоводне цеви прикључка непрописано укрштале са јавном канализационом мрежом,
клозетском и септичком јамом уређајима за прање, купање, чишћење и фарбање хемијским средствима,
3) ако би дати прикључак изазвао смањење притиска у уличној мрежи испод дозвољене границе,
4) ако би се спајањем угрозило нормално функционисање водоводних објеката и инсталација у
зградама и домаћинствима који већ имају прикључке,
5) ако власник објекта не приложи одобрење за изградњу објекта и
6) у другим случајевима ако би се угрозило здравље код корисника воде и нормално снабдевање
потрошача воде.

Члан 26.
Лоцирање – изградња прикључка и водомерног склоништа врши се на основу инвестиционо
техничке документације коју израђује стручна служба ЈП « Услуга», о трошку подносиоца захтева.
Изградњу водомерног склоништа може вршити сам подносиоц захтева али је дужан да радове изведе под
техничким прописима и под надзором ЈП « Услуга».
Члан 27.
Међусобна права и обавезе између ЈП « Услуга» и корисника водоводног прикључка у вези
изградње истог, регулише се уговором о изградњи водоводног прикључка.
Члан 28.
ЈП « Услуга» одговара за набавку и уграђивање водомера и то по важећим техничким прописима,
правилно одржавање водомера и замену водомера.
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Трошкови набавке, уграђивања, замене и одржавања падају на терет инвеститора односно власника
објекта и водоводног прикључка
Члан 29.
Корисник воде има право да тражи да се испита исправност водомера и свој захтев мора доставити
ЈП « Услуга» у писменој форми.
ЈП « Услуга» ће предходно испитати исправност водоводне инсталације у згради и ако утврди да је
исправна, одмах ће скинути водомер и доставити државном органу за мере и драгоценог метала на
испитивање.
Ако се том контролом установи да водомер одговара прописима, корисник воде плаћа све
трошкове који су настали у вези са његовим захтевом, а у противном ЈП « Услуга» сноси све трошкове.
Сматра се да водомер ради исправно ако одступања нису већа од плус или минус 4%.
Одступање се тражи од доње границе тачности до 100% протока и то само за оне протоке које за
редовно баждарање одређују прописи.
`Код скидања водомера обавезно је присуство власника стамбене зграде или пунолетног члана
његовог домаћинства.
Члан 30.
Ако је установљено да водомер уступа више од плус или минус 4% исправља се зарачунати износ
за утрошену воду према висини установљене грешке, на штету односно у корист потрошача.
Обрачунати износ може се исправити само за време у коме је водомер неисправан радио и то према
просечној потрошњи воде за последња дванаест месеца у коме је водомер исправно радио.
Обрачун у смислу става 2. овог члана примењује се и онда када се време неисправног показавања
не може тачно установити.
Члан 31.
Ако нема података о предњој потрошњи и ако постоје тешкоће у процењивњу, процена ће се
извршити према средњој потрошњи у наредна 3 месеца или према средњем дневном утрошку у часу
процењивања.
Ако се потрошња не може и тако одредити ЈП « Услуга» ће утврдити потрошњу упоређивањем са
другим сличним потрошачима.

III

ОДРЕЂИВАЊЕ ВОДОВОДНОГ ПРИКЉУЧКА

Члан 32.
Водоводни прикључак од споја уличне цеви до вентила иза водомера, одржава ЈП « Услуга», с тим
што трошкови одржавања падају на терет корисника воде, односно власника или корисника објекта или
непокретности.
ЈП « Услуга» је у обавези да корисника воде, осим у случају неодложених радова, унапред
обавести о намераваним радовима на поправци водоводног прикључка.
За извођење поправке и промена на прикључке није потребна сагласност потрошача, али је ЈП «
Услуга» дужна да истог о томе унапред обавести. У случају да је поправка хитно неодложне природе
потрошач мора бити накндно обавештен.
Члан 33.
Сваки квар и штету на прикључку и водомеру потрошач је дужан да одмах пријави ЈП « Услуга», а
иста је дужна да у року од 24 часа предузме мере за отклањање кварова.
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Оштећење и сметња на прикључку која настане кривицом или непажњом потрошача, поправља се
о трошку потрошаћа.
У спорним случајевима одлучује надлежни суд, али спор не одлаже поправку.
Члан 34.
Корисник воде може да затвори вентил затварача иза водомера само ако то захтева оправка
унутрашњих водова.
Изузетно, у циљу спречавања евентуалне штете кориснику воде може у случају квара на водомеру
или на вентилу затварача иза водомера да затвори вентил затварача испред водомера с тим што је о томе
дужан да обавести ЈП « Услуга».
Члан 35.
Склониште за водомер мора да се одржава тако да је увек чисто, суво и да је водомер заштићен од
ниских температура, оштећења и крађе.
О одржавању склоништа за водомер стара се носилац права коришћења зграде, односно
сопственик зграде, а у згради са колективном становању Скупштина зграде.
Члан 36.
Ако услед неодржавања склоништа за водомер на начин прописан у ставу 1. чл. 35. ове одлуке,
дође до оштећење или крађе водомера, трошкови поправке, односно набавке и уграђивање новог
водомера падају на терет лица односно органа из става 2. члана 35. Одлуке.
Члан 37.
Корисник воде дужан је да омогући приступ у згради или на другу непокретнос радницима ЈП «
Услуга» овлашћени за очитавање водомера и одржавање водоводног прикључка, као и за контролу
исправности инсталације чија би неисправност могла да нанесе штету ЈП « Услуга».

IV

ЗАШТИТНЕ МЕРЕ

Члан 38.
Забрањено је спајање на кућни прикључак испред водомера.
Изузетно ЈП « Услуга» може направити везу испред водомера преко своје службе, на исти начин и
уз исте услове као код извођења прикључка, под условима да се тиме не погоршавају услови за
снабдевање водом објекта чији је прикључак.
Лице чији се објекат прикључује на начин предвиђен у ставу 2. овог члана дужно је да надокнади
сразмерно трошкове лицу које је уложило средства за изгрању прикључка.
Ако се правно или физичко лице накнадно прикључи на изградњи водовода, дужно је да надокнади
сразмерно део трошкова за изградњу водовода, према стварним трошковима изградњи водовода по
тржишним ценама у време прикључивања.
Члан 39.
Забрањено је:
1) самовољно постављање прикључка, изграђивање водомера,
2) повезивање унутрашњих водоводних инсталација самосталним уређајима за
снабдевање водом,
3) повезивање водоводних цеви на водоводном прикључку испред водомера и
4) коришћење унутрашњх водоводних инсталација и водомера за уземљење електричних
инсталација и уређаја.
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Члан 40.
ЈП « Услуга» има искључиво право отварање и затварање вентила на прикључку и испред
водомера.
Члан 41.
Потрошач је дужан да своје водоводне инсталације заштити од оштећења и кварова, како би могле
трајно служити својој намени.
Потрошач је дужан да благовремено предузме мерем на заштиту водоводне инсталације од
замрзавања.
Члан 42.
У циљу контроле спровођења одредбе ове одлуке, радници ЈП « Услуга» имају право да прегледају
кућну инсталацију водовода, нарочито где постоји мешовито снабдевање водом, хидрофорна постројења
и друге уређаје које могу нанети штету јавном водоводу.
Радници могу вршити такве прегледе на основу посебног овлашћења ЈП « Услуга» само у
присуству потрошача или његовог представника.Овлашћење и личну карту радници су дужни показати и
без посебног захтева.
Члан 43.
Приликом извођења радова на изградњи, реконструкцији и одржавању објекта који се налазе
изнад, испод или поред изграђене водоводне мреже и других уређаја јавних водовода, извођач радова је
дужан да чува инсталацију и друге уређаје од оштећења и да, уколико дође до оштећења, изврши накнаду
за учињену штету.
Извођач радова је дужан да пре почетка извођења намераваних радова благовремено изврши
пријављивање.
Члан 44.
Забрањено је у сеоским насељима, где је изграђена водоводна мрежа испуштати фекалије и другу
отпадну воду из стаја , обора и других објеката на јавне површине на којима је изграђена водоводна
мрежа.
V

КОРИШЋЕЊЕ ВОДЕ У ЈАВНЕ СВРХЕ

Члан 45.
Под коришћењем воде у јавне сврхе у смислу ове одлуке подразумева се коришћење воде за
гашење пожара, прање и поливање улица, заливање јавних површина, одржавање и изградња градских
саобраћајница, и сл. као и за потребе инвестиционе и друге изградње.
Члан 46.
Ватрогасна служба има за право да за гашење пожара користи воду преко својих хидраната.
ЈП « Услуга» је у обавези да ватрогасној служби достави списак свих хидраната на водоводној
мрежи и да је обавести о сваком укинутом и новоизграђеном хидранту, најкасније у року од 30 дана од
дана настале промене.
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VI

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗАТВАРАЊА ВОДЕ

Члан 47.
ЈП « Услуга» је у обавези да унутрашње водоводне инсталације искључи из снабдевање воде у
следећим условима:
1) ако је стање унутрашњих водоводних инсталација такво да угрожава хигијенску исправност
воде у јавном водоводу,
2) ако је водоводни прикључак самовољно постављн,
3) ако су унутрашње водоводне инсталације прикључене на јавни водовод преко унутрашње
инсталације суседне зграде, односно непокретности без сагласности ЈП « Услуга»,
4) ако је забрањено коришћење унутрашњих инсталација канализације,
5) ако се септичка јама користи на начин да својим изливањем угрожава водовод, саобраћајницу
или суседне објекте,
6) на основу налога комуналне инспекције,
7) у случајевима када је издат привремени прикључак ради изградње објекта, а објекат није
саграђен за време важности грађевинске дозволе и нити је продужена важност грађевинске дозволе.
Трошкови искључења, поновног укључења унутрашње водоводне инсталације у случајевима из
става 1. овог члана сноси лице које је самовољно поставило водоводни прикључак.
Члан 48.
ЈП « Услуга» има право затворити односно извршити прекидом снабдевање водом и то:
1) код отказа потрошње воде,
2) кад се досадашњи потрошач одјави, а нови не пријави,
3) када настане већи квар или сметња на водоводној инсталацији потрошача,
4) ако се склониште за водомер загађено или затрпано или уопште неприступачно, а потрошач није
отклонио недостатке ни после писмене опомене од стране ЈП « Услуга» и
5) у случају неплаћања утрошене воде за период дужи од 3 месеца.
Трошкове затварање, односно прекид у снабдевању водом и поновно прикључење, у случајевима
из става 1. овог члана сноси лице чијом је кривицом дошло до затварања односно прекид у снабдевању
водом.

VII

ОДЈАВА КОРИШЋЕЊА ВОДЕ

Члан 49.
Коришћење воде из јавног водовода може се одјавити трајно или привремено.
Трајно коришћење воде може се одјавити само за објекте који су предвиђени за рушење и из којих
станари и други корисници су исељени.
Привремено коришћење воде може се одјавити када се објекти или друге непокретности
привремено престану користити.
Коришћење воде одјављује носилац права коришћења, односно сопственик објекта или друге
непокретности и то писменим путем.
Трошкови одјаве коришћења воде као и трошкове поновно прикључење унутрашње инсталације на
уличну водоводну мрежу сноси подносиоц захтева.
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VIII

ПЛАЋАЊЕ ПОТРОШЊЕ ВОДЕ

Члан 50.
Потрошња воде у јавне сврхе ( поливање улица, паркова и др. ) ако се не мери водомером
обрачунава се на начин писменим уговором између ЈП « Услуга» и потрошачем.
Члан 51.
Количина испоручене воде утврђује се према разлици стања бројила на водомеру између два
узастопна читања, а обрачун се врши за цене пута м³ испоручене воде.
ЈП « Услуга» несме обрачунавати ни издавати рачуне на основу показивања водомера које није
одобрио надлежни орган, за контролу мере и драгоцених метала и ако на њему нема пломбе као доказ
баждарења.
Члан 52.
Водомере очитавају радници ЈП « Услуга» који имају службена одела и писмена овлашћења за
вршење тог посла.
Очитавање водомера врши се по правилу у сталним временским размацима, а према потреби може
се вршити у оквиру тих временских интервала.
Потрошач мора омогућити очитавање водомера. Ако због пропуста потрошача, читач водомера не
буде могао да изврши редовно очитавање, оставиће писмену опомену у којој ће назначити дан и час
накнадног очитавања водомера.
У периоду од 1. новембра до 1. марта наредне године да би се избегло евентуално замрзавање
водомера, потрошња воде се обрачунава на основу просека утрошене воде у предходној години.
Коначан обрачун извршиће се после првог редовног очитавања.
Члан 53.
Обавештење о потрошњи и рачуну за утрошену воду за правна лица достављају се после
последњег очитавања водомера.
Достављени рачуни морају се платити у роковима прописаним у општим условима.
Приговор на обрачунати износ подносе се писмену у року од 8 дана од дана пријема рачуна, а
приговори поднети после истека овог рока не узимају се у обзир.
ЈП « Услуга» је у обавези да одговори на писмени приговор у року од 8 дана по пријему приговора.
Евентуални спорови решавају се пред надлежним судом.
Физичка лица, рачун за утрошену воду плаћају у служби наплате ЈП « Услуга» или на текући рачун
предузећа.
Члан 54.
Утрошена вода се не плаћа:
1) за гашење пожара из јавних хидраната,
2) за гашење пожара из кућне водоводне инсталације и
3) ако је вода истекла због грешке на водомеру или његовим арматурама, а без кривице потрошача.
У наведеним случајевима утрошак воде се процењује на основу просечног утрошка воде за
последња 3 месеца.
О случајевима из тач. 2. и 3. става 1. овог члана потрошач је дужан да извести ЈП « Услуга» у року
од 24 часа.

10

IX ШТЕДЊА ВОДЕ
Члан 55.
ЈП « Услуга» има право и дужност, да у циљу рационалног утрошка воде, врши надзор и
предузима одговарајуће мере за спровођење националне потрошње воде у време опште несташице.
ЈП « Услуга», у време несташице воде, овлашћена је да даје упутства потрошачима у мерама које
треба предузети ради ублажавања последице од несташице воде.
Члан 56.
У случају веће несташице воде и других трошкова ЈП « Услуга» је у обавези да предузме посебне
техничке мере за ограничење потрошње, а на основу наредбе Општинског већа СО-е Босилеград.
X ЈАВНИ ИЗЛИВИ
Члан 57.
Под јавним изливима, у смислу ове одлуке подразумевају се јавне чесме из чл. 2. ст. 2. Одлуке
подземни и надземни хидранти везани на јавну водоводну мрежу, водоводни испусти за испирање
водоводне мреже.
Члан 58.
Из јавних хидраната могу користити воду само за то овлашћене организације.
Јавна ватрогасна служба има право користити воду за гашење пожара и за време ограничења.
Ватрогасна служба може тражити за своје вежбе само у споразуму са ЈП « Услуга».
Сва остала предузећа и установе морају имати посебну дозволу ЈП « Услуге» да могу користити
воду помоћу хидранског наставка на одређено место.
Сваки такав хидрански наставак мора бити пријављен код ЈП « Услуга» и посебно обележен
уграђеним водомером.
Члан 59.
Предузећа и установе, које су овлашћене за коришћење воде са јавних хидраната, после
коришћења воде са јавног хидраната дужне су да га оставе у исправном стању.
Члан 60.
Сопственици бунара (правна и физичка лица) на територији општине Босилеград дужни су да
бунаре одржавају у исправно стање и да предузимају мере о заштити бунара о загађивању, а у случају
загађивања отклоне загађеност бунара.
Уколико сопственици бунара из предходног става овог члана не одржавају бунаре у исправном
стању, орган водопривреде и санитарне инспекције решењем ће наложити потребне мере.
XI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 61.
Новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекрашај ЈП « Услуга» :
1) ако корисницима воде не испоручи најнужније количине воде у случају кад прекид за снабдевање
траје дуже од 48 часа, (члан 6. ст.5.),
2) ако у случају смањене производње воде, услед више силе, снабдевање корисника водом не врши у
складу да одредбама чл.7.,
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3) ако се не придржава одредбе чл.10. ст. 3.,
4) ако на захтев инвеститора не постави водоводни прикључак и угради водомер у року из чл. 20.
став 3.,
5) ако изда одобрење за нове прикључке на водоводну мрежу супротно одредби чл. 24. ст. 1.,
6) ако изда одобрење за спајање са уличном водоводном мрежом противно одредби чл. 25.,
7) ако не утврди исправност рада водомера по службеној дужности или по захтеву власника
корисника непокретности или објекта (чл. 29. ст. 1.),
8) ако не одржава водоводни прикључак у смислу чл. 32. ст. 1. и 2.,
9) ако у року од 24 часа по обавештењу не предузме мере на отклањању квара на прикључку и
водомеру чл. 33 ст. 1.,
10) ако не искључи унутрашње водоводне инсталације у случајевима из чл. 47. и
11) ако обрачунавање потрошње воде издавања рачуна врши на основу показивања водомера који
није одобрила надлежна контрола на коме нема пломбе, као доказ баждарење (чл. 51. ст. 2.).
Новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 динара за прекршај из става 1. овог члана казниће се
одговорно лице ЈП « Услуга».
Члан 62.
Новчаном казном од 50.000,00 динара казниче се за прекршај на лицу места ЈП « Услуга»:
1) ако код планирања локалних прекида у снабдевању водом не изда саопштење преко средстава
јавног информисања у року одрађеном у чл. 6. ст. 1.,
2) ако не води катастар водова и подземних објеката (чл. 9. ст. 2.),
3) ако не искључи бесправно прикључен објекат на водоводну мрежу (чл.17. ст. 2) и
4) ако унапред не обавести кориснике воде о намераваним радовима на одржавању водоводног
прикључка (чл. 32.ст.3.).
Новчаном казном од 5.000,00 динара за прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно
лице ЈП « Услуга».
Члан 63.
Новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће или друго
правно лице:
1) ако затвори воду или на било који начин омета корисника прикључка и снабдевање водом
(чл.16.ст.4.),
2) ако склониште за водомер не прилагоди прописаним условима у року одређеном у чл. 23. ст. 4.,
3) ако изградњу водомерног склоништа врши противно одредби чл. 26.,
4) ако затвори вентил, затварач или испред водомера противно одредби чл.34.,
5) ако предузима радње забрањене одредбама члана 39,
6) ако предузима радње из члана 44,
7) ако овлашћеном раднику ЈП « Услуга» не омогући очитавање водомера (чл.52 ст.3.),
8) ако се не придржава упутствима ЈП ''Услуга'' из члана 55. став 2. и
9) ако воду из јавних хидраната узима без потребног овлашћења ЈП « Услуге» чл.58 ст.1.
Новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 динара, за прекршај из ст.1. овог члана казниће и
физичко лице.
Члан 64.
Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се за прекршај на лицу места предузеће или друго
правно лице:
1) ако самовласно изврши прикључење на водоводну мрежу (чл.17 ст.1.),
2) ако склониште за водомер не одржава тако да је увек суво и чисто, водомер не заштити од
ниских температура, оштећења и крађе (чл. 22. ст. 1.и члана 53 ст. 1.),
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3) ако поступи противно одредбама чл.39.,
4) ако поступи противно одредбама чл.44.,
5) ако се непридржава наредби Општинског већа Скупштине општине Босилеград из чл. 56. и
6) ако воду са јавне чесме користи противно одредби чл. 57. ст. 2.
Новчаном казном од 5.000,00 динара за прекршај из овог члана казниће се и одговорно лице у
правном лицу .
Новчаном казном од 5.000,00 динара за прекршај из овог члана казниће се и физичко лице.
Члан 65.
Новчану казну из члана 6. и 64. ове одлуке наплаћује комунални инспектор на лицу места.
XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 66.
Питања која нису обухваћена овом одлуком регулишу се сходно одредбама Закона о водама и
Закона о комуналним делатностима.
Члан 67.
Надзор над применом ове одлуке врши општинска комунална инспекција.
Члан 68.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важе Одлука о водоводу на подручју општине
Босилеград („Службени гласник Пчињског округа“ број 4/2009).
Члан 69.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику града Врања'' .

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД,
број: 06-297/2014
У Босилеграду, дана 17.12.2014. године

ПРЕДСЕДНИК,
Саша Миланов
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Образложење
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је учлану 2 .Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник Р Србије“, број: 88/2011), члану 39. Закона о прекршајима
(„Службени гласник Р Србије“, број: 65/2013), члану 15. став 1. тачка 5. и члану 37. став 1. тачка
6. Статута општине Босилеград („Службени гласник Пчињског округа“, број 16/08 и 20/09).
Чланом 2. Закона о комуналним делатностима регулисано је да локална самоуправа , у
складу са са овим законом, ствара услове за обезбећење одговарајучег квалитета, обима,
доступности и континуитета, као и надзор над њиховим вршењем.
Чланом 15. став 1. тачка 5. Статута општине Босилеград, регулисано је да општина у
вршењу своје надлежности преко својих органа, у складу са Уставом и законом утврђује и
обезбеђује обављање и развој комуналних делатности.
Полазећи од напред наведеног, као и обавезе усклађивања прописа Општине са
одредбама новог Закона и Статута општине, приступило се изради нове Одлуке о водоводу на
подручју општине Босилеград.
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