
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
 

ОПШТИНЕ УЖИЦЕ 
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68. На основу члана 8. и 13. Закона о комуналним 
делатностима (“Сл.гласник РС" број 16/97) и члана 28. 
Статута Општине Ужице ("Сл.лист општине Ужице" број 
8/01-пречишћен текст) Скупштина општине Ужице, на 
седници одржаној 17.септембра 2002.године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ГРАДСКОМ ВОДОВОДУ 
 
 
 

И ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 
Овом Одлуком уређују се одржавање и 

експлоатација градског водовода и прописују услови и начин 
испоруке и коришћења воде из градског водовода на поручју 
града и насељених места Општине Ужице, која се снабдевају 
водом из градског водовода. 
 

Члан 2. 

 
Под градским водоводом у смислу ове одлуке 

подразумевају се сви објекти за захват воде (изворишта), 
уређаји за пречишћавање воде, црпна постројења са 
уређајима, водоводна мрежа са арматуром, резервоари и 
водоводни прикључци са водомерима и арматуром водомера и 
јавне чесме.  

Под кућним водоводним инсталацијама, у смислу 
ове одлуке, сматрају се остале направе, водоводи и уређаји 
код потрошача иза вентила главног водомера који служи за 
њихово снабдевање пијаћом водом из градског водовода.  

Сопствени уређаји за снабдевање воде су самостални 
водоводни уређаји који служе само за интерно снабдевање 
водом. 
 

Члан 3. 

 
Јавно комунално предузеће "Водовод" Ужице (у 

даљем тексту: Комунално предузеће) снабдева град водом из 
градског водовода, одржава градски водовод и стара се о 
повећању његовог капацитета, у складу са плановима 
просторног развоја и изградње града.  

Средства за вршење комуналних делатности 
индивидуалне потрошње (пречишћавање и дистрибуција воде) 
Комунално предузеће обезбеђује из цене комуналне услуге.  

Члан 4. 

 
Комунално предузеће је дужно да свим корисницима 

воде испоручује довољну количину хигијенски исправне воде. 

 
 
 
 

Да би Комунално предузеће могло да снабдева 
потрошаче довољном количином воде, дужно је: 

 
- да непрекидно одржава у исправном 

стању водоводне уређаје и мрежу,  
- да се стара о проширењу капацитета 

(изворишта, мреже), 
- да изводи водоводне прикључке,  
- да стално контролише хигијенску 

исправност воде. 
 

Члан 5. 

 
Комунално предузеће је одговорно за правилну 

примену прописа о техничким мерама којима се постиже 
прописани квалитет воде.  

Вода из градског водовода мора одговарати 
стандардима и прописима за пијаћу воду.  

Контролу квалитета и оцену квалитета воде за пиће 
дају овлашћене здравствене организације и лабораторије. 
 

Члан 6. 

 
О планираним локалним прекидима у снабдевању 

водом изазваним потребом одржавања или реконструкције 
појединих делова градског водовода, Комунално предузеће је 
дужно да изда саопштење преко средстава јавног 
информисања и то најкасније на два дана пре намераваног 
прекида.  

У случају изнанадног квара на градском водоводу, 
Комунално предузеће може и без претходног обавештавања да 
искључи из снабдевања водом поједине кориснике воде, уз 
обавезу да их накнадно обавести о разлозима искључења.  

У случају прекида у снабдевању водом које је дуже 
од 24 часа, Комунално предузеће је дужно да путем цистерни 
или на други погодан начин корисницима испоручи 
најнужније количине воде. 
 

Члан 7. 

 
У циљу ефикасног отклањања кварова на 

вододоводној мрежи и водоводним прикључцима Комунално 
предузеће је дужно да организује непрекидну дежурну службу  
и рад службе за одржавање . 

 
Члан 8. 

 
Ако дође до поремећаја или прекида у обављању 

комуналних услуга дистрибуције (испоруке) воде услед више 
силе, штрајка или других разлога који се нису могли 
предвидети, односно спречити, Комунално предузеће је 
обавезно да одмах предузме мере на отклањању узрока 
поремећаја, односно прекида, и то: 
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1. радно ангажује запослене на отклањању 

узрока прекида односно поремећаја, као и 
да у случају потребе, ангажује трећа лица за 
вршење комуналних услуга, 

 
2. изврши хитне поправке и замене 

инсталација и уређаја као и заштиту од 
даљих хаварија, 

 
3. предузима и друге мере које утврде 

надлежни органи општине. 

 

У случајевима из ст.1. овог члана Комунално 
предузеће је дужно да, истовремено са предузимањем 
наведених мера, обавести надлежни орган Општине о 
разлозима поремећаја, односно прекида, као и о предузетим 
мерама. 

 
Члан 9. 

 
Ако се услед више силе (суша, земљотрес и сл.) 

производња воде смањи у тој мери да сви крисници не могу 
бити задовољени са потребним количинама воде, надлежни 
орган Општине ће на предлог Комуналног предузећа 
прописати начин трошења воде, као и начин контроле 
прописаних ограничења и његовог спровођења. 
 

Члан 10. 

 
Пре почетка израде техничке документације за 

изградњу објеката који треба да се прикључе на градски 
водовод, инвеститор је дужан да од Комуналног предузећа 
прибави претходну сагласност о могућностима за прикључење 
и условима за пројектовање и грађење.  

Комунално предузеће је дужно да у року од 15 дана 
од дана пријема захтева изда претходну сагласност (услове за 
пројектовање) из ст. 1. овог члана,или да, уколико нису 
испуњени услови, одбије захтев. 
 

Члан 11. 

 
Правно и физичко лице постаје потрошач када од 

Комуналног предузећа добије одобрење о пуштању 
прикључка у употребу.  

Поступак око подношења захтева за добијање 
прикључка на градску водоводну мрежу прописује Комунално 
предузеће, с тим да рок од дана подношења потпуног захтева, 
са потребном документацијом, до дана обавештења странке не 
може бити дужи од 15 дана.  

У случају одбијања захтева, подосилац захтева може  
у року од 15 дана по добијању обавештења изјавити приговор 
Управном одбору Комуналног предузећа. 

 
Члан 12. 

 
У поступку прибављања грађевинске дозволе 

инвеститор је дужан да приложи сагласност Комуналног 
предузећа којом се утврђује да је пројектна документација 
усклађена са претходном сагласношћу (условима за 
пројектовање) из чл. 10. ове Одлуке. 
 

У поступку прибављања употребне дозволе 
инвеститор је дужан да приложи сагласност Комуналног 
предузећа којом се утврђује да је изведено стање прикључка и 
кућних инсталација усклађено са пројектном документацијом. 
 

Комунално предузеће је дужно да у року од 15 дана 
од дана пријема захтева изда тражене сагласности уколико су 
испуњени услови.. 

 
 

 
ИИ СПАЈАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДОВОДНИХ 

ИНСТАЛАЦИЈА СА ГРАДСКИМ ВОДОВОДОМ 

 
Члан 13. 

 
Под унутрашњим (кућним) водоводним 

инсталацијама, у смислу ове Одлуке, подразумевају се 
водоводни уређаји од вентила затварача иза главног водомера, 
до места излива воде. 
 

Члан 14. 

 
Свака зграда, односно унутрашње водоводне 

инсталације, које се налазе у улици или се граниче са улицом 
у којој је изграђена улична водоводна и канализациона мрежа 
мора да се споји са том мрежом, под условом да је зграда 
изграђена са дозволом надлежног органа.  

Изузетно, са уличном водоводном мрежом може да 
се споји и зграда у улици у којој није изграђена улична 
канализациона мрежа, ако су испуњени услови за одвођење 
отпадних вода, на начин на који је то одредило Комунално 
предузеће, у сагласности са органом надлежним за послове 
санитарне инспекције. 
 

Члан 15. 

 
Спајање зграде са уличном водоводном мрежом мора 

се извршити у року од 12 месеци рачунајући од дана када су 
се стекли услови из члана 14. ове одлуке. Захтев за спајање 
дужан је да поднесе носилац права коришћења, односно 
сопственик зграде.  

Комунално предузеће је дужно да изврши спајање у 
року од 30 дана од када су испуњени сви технички услови и 
потребна документација достављена од стране корисника. 
 

Члан 16. 

 
Унутрашње водоводне инсталације спајају се са 

градским водоводом, односно уличном водоводном мрежом 
преко водоводног прикључка.  

Водоводни прикључак је цевни спој од уличне 
водоводне линије закључно са вентилом затврача иза главног 
водомера.  

Водоводни прикључак се поставља ради трајног или 
привременог снабдевања корисника водом.  

Члан 17.  
Ниједан објекат изграђен мимо прописаних 

одобрења неће се приључити на водоводну мрежу.  
Свака зграда мора да има сопствени водоводни 

прикључак.  
У стамбеним зградама са више улаза, за сваки улаз, 

поставља се посебан водоводни прикључак.  
Број стамбених јединица (станова) у стамбеним 

зградама, на једној вертикали , не може прећи 12 станова. 
Само изузетно, уз сагласност Комуналног предузећа, број 
станова може бити већи. 

 
Члан 18.  

Водоводни прикључак се поставља тако што се 
унутрашње водоводне инсталације непосредно прикључују на 
уличну водоводну мрежу.  

Изузетно, ако не постоји могућност да се унутрашња 
водоводна инсталација непосредно прикључи на уличну 
водоводну мрежу, водоводни прикључак може се поставити 
преко суседног земљишта, уколико су решени имовински 
односи. 
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Члан 19. 

 
Водоводни прикључци у пословним и стамбено 

пословним зградама изводе се на следећи начин: 

 
- прикључци пословних простора у приземљу се 

изводе тако што ће сви водомери бити смештени у шахтовима 
испред локала,  

- за пословне просторе у зградама које имају један или 
више спратова главни водомер се поставља у шахту испред 
објекта, а индивидуални водомер за сваки локал унутра  
и то у заједничком ходнику у одговарајућу касету. 

Главни водомер се региструје на назив пословног  
центра.  

Члан 20. 

 
Водоводни прикључци киоска и пословних простора 

привременог карактера изводе се , по правилу, преко 
унутрашњих инсталација уз сагласност власника инсталација, 
а ако то није могуће изводе се непосредно са уличне мреже. 
 

Члан 21. 

 
Решењем о условима за прикључење и техничке 

податке за водоводни прикључак, водомера и склониште за 
водомер, одређује Комунално предузеће у складу са 
техничким нормативима и исте издаје инвеститору на његов 
захтев.  

Инвеститор је дужан да пројекат уређаја и 
инсталација из става 1. овог члана изради према добијеним 
техничким подацима.  

Комунално предузеће оцењује усаглашеност 
пројекта са издатим техничким подацима.  

Против решења о условима из става 1. овог члана 
инветитор може поднети приговор Управном одбору 
Комуналног предузећа у року од 15 дана од д ана достављања. 
 

Члан 22. 

 
По испуњењу услова одређених на начин из става 1. 

члана 21. Одлуке инвеститор подноси захтев Комуналном 
предузећу за прикључење на градску водоводну мрежу.  

Само Комунално предузеће може вршити све радове 
прикључења на водоводну уличну цев. 
 

Члан 23. 

 
Обавеза инвеститора је да пре затрпавања изведеног 

прикључка стање пријави Геодетској управи ради снимања.  
Кориснику се издаје одобрење о употреби 

прикључка након извршеног снимања и дезинфекције 
унутрашњих инсталација. 
 

Члан 24. 

 
Код пројектовања стамбених зграда пројектант је 

дужан да, приликом пројектовања водоводне инсталације, 
предходно прибави сагласност Комуналног предузећа.  

Комунално предузеће даје техничке податке за 
пројектовање унутрашњих инсталација. 
 

Члан 25. 

 
Код спајања унутрашњих водоводних инсталација са 

градским водоводом, кориснику се забрањује:  
1. Самовољно постављање водоводног 

прикључка, уграђивање или поправка 

 
 

водомера или да за то ангажује друга лица, 
осим Комуналног предузећа, без 
сагласности Комуналног предузећа,  

2. Самовољно уграђивање водомера, 
 

3. Извођење било каквих радова на водоводној 
мрежи или у близини водоводне мреже или 
депоновање материјала, без сагласности и 
надзора Комуналног предузећа, 

 
4. Асфалтирање или било каква изградња или 

реконструкција улица где постоје 
водоводна мрежа и прикључци, без 
претходног обавештавања Комуналног 
предузећа, 

 
5. Повезивање унурашњих водоводних 

инсталација, спојених са градским 
водоводом, са водоводним инсталацијама и 
уређајима који добијају воду из 
индивидуалног изворишта, 

 
6. Уграђивање одводне цеви на водоводном 

прикључку испред водомера,  
7. Напајање две или више стамбених зграда 

преко истог водомера,  
8. Измештање склоништа са водомером и 

арматуром без одобрења Комуналног 
предузећа, 

 
9. Коришћење водоводне инсталације за 

уземљење електричних инсталација и 
уређаја, 

 
10. Довођење у неисправност водоводних 

инсталација на начин на који би се угрозила 
хигијенска исправност воде. 

 
Изузетно од одредбе ст. 1. тачка 6. овог члана 

Комунално предузеће може поставити везу испред водомера, на 
исти начин и уз исте услове, као и код извођења прикључка. 
 

 
ИИИ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНОГ 

ПРИКЉУЧКА 
 

Члан 26. 

 
Водоводни прикључак одржава о свом трошку 

Комунално предузеће.  
Оштећења и сметње на прикључку која настају 

кривицом или непажњом потрошача или његовом 
дотрајалошћу, отклањају се на терет потрошача. 
 

Члан 27. 

 
Приликом реконструкције уличних водоводних 

линија, уколико то потребе уредног снабдевања водом 
захтевају, извршиће се реконструкција урађених прикључака,  
у складу са Програмом Дирекције. 

Члан 28. 

 
Комунално предузеће је дужно да кориснике воде, 

осим у случају неодложних радова, унапред обавести о 
радовима на одржавању водоводног прикључка.  

За извођење радова из става 1. овог члана није 
потребна сагласност власника, односно корисника. 
 

Члан 29.  
Сваки квар и штету на прикључку и водомеру, 

корисник је дужан да одмах пријави Комуналном предузећу 
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које је обавезно да у што краћем року, а најкасније за 24 часа, 
предузме мере за отклањање квара. 
 

Члан 30.  
Корисник је дужан да омогући замену неисправног 

водомера исправним и избаждареним водомером.  
Контрола исправности водомера, баждарење, врши 

се према важећим прописима. 
 

Члан 31.  
Склониште за водомер (водомерно окно) мора се 

одржавати тако да је увек чисто, суво и да је водомер 
заштићен од мраза, оштећења и крађе.  

О одржавању склоништа за водомер старају се 
власници зграде, односно станова, а у стамбеној згради 
предузеће, односно предузетник коме је поверено одржавање 
зграде. 

 
Члан 32. 

 
Ако услед неодржавања склоништа за водомер на 

начин прописан у члану 31. став 1. дође до оштећења или 
крађе водомера, трошкови поправке, односно набавке или 
уграђивања новог водомера, падају на терет лица из става 2. 
истог члана. 
 

Члан 33. 

 
Комунално предузеће има искључиво право 

затварања вентила на улици и вентилу испред водомера.  
Корисник воде може да затвори вентил и затварач 

иза водомера само ако је то неопходно ради поправке 
унутрашњих водоводних инсталација.  

Изузетно, у циљу спречавања евентуалне штете, 
корисник воде може у случају квара на водомеру или 
затварача иза водомера, да затвори и вентил затварач испред 
водомера, с тим што је дужан да најкасније у року од 24 часа о 
томе обавести Комунално предузеће. 
 

Члан 34. 

 
Корисници воде су дужни да обезбеде приступ у 

зграду или на земљиште радницима Комуналног предузећа 
овлашћеним за очитавање водомера и одржавање водоводног 
прикључка, као и за контролу исправности хидрофорских 
постројења, уређаја за централно грејање, мешовитог система 
за снабдевање водом и других уређаја, чија би неисправност 
могла да нанесе штету градском водоводу. 
 

ИВ КОРИШЋЕЊЕ ВОДЕ У ЈАВНЕ СВРХЕ 

 

Члан 35. 

 
Под коришћењем воде у јавне сврхе у смилу ове 

одлуке, подразумева се коришћење воде за гашење пожара, 
прање и поливање улица, заливање јавних зелених површина, 
за градске чесма и фонтане, одржавање и изградњу градских 
саобраћајница као и за потребе инвестиционе и друге 
изградње.  

Услови коришћења и начин плаћања воде утрошене 
у јавне сврхе, осим за гашење пожара, уређују се уговором 
који Комунално предузеће закључује са одговарајућим 
правним или физичким лицем.  

Утрошена вода плаћа се на основу процене, ако се не 
може мерити водомером. 

 
 

 
Члан 36. 

 
Ватрогасна служба има право да за потребе гашења 

пожара користи воду преко свих хидраната и у свако време.  
Комунално предузеће је дужно да ватрогасној 

служби достави списак свих хидраната на уличној водоводној 
мрежи, као и да је обавести о укинутим и новоподигнутим 
хидрантима најкасније за 7 дана по насталој промени.  

Остала правна или физичка лица морају имати 
посебно одобрење од Комуналног предузећа да могу да 
користе воду помоћу хидрантног наставка на одређеном 
месту. 
 

Члан 37. 

 
Корисници воде из претходног члана дужни су да 

јавни хидрант, после употребе, оставе у исправном стању.  
Ако хидрант због неправилне употребе буде 

оштећен, корисник је дужан да плати поправку. 
 

Члан 38. 

 
Места на којима се налазе хидранти морају бити 

обележена.  
Обележавање хидранта врши Комунално предузеће 

уз сагласност органа за противпожарну заштиту. 
 

Члан 39. 

 
Јавне чесме спојене са градским водоводом поставља 

Комунално предузеће на захтев надлежног органа Општине, 
месне заједнице или заинтересоване организације.  

Вода са јавне чесме може се користити само за пиће 
и хигијенске потребе за домаћинства. 
 

Јавне чесме имају свој водомер и обезбеђен одводни 
канал.  

Трошкове постављања, одржавања и утрошка воде са 
јавне чесме, сноси подносилац захтева за њено отварање. 

 

В ПОСЕБНИ СЛУЧАЈЕВИ ЗАТВАРАЊА ВОДЕ 

 

Члан 40. 

 
Комунално предузеће искључује унутрашње 

водоводне инсталације из снабдевања водом у следећим 
случајевима:  

1. ако је стање унутрашњих водоводних 
инсталација такво да угрожава хигијенску 
исправност воде у градском водоводу,  

2. ако је водоводни прикључак самовољно 
постављен,  

3. ако су унутрашње водоводне инсталације 
прикључене на градски водовод преко 
унутрашњих инсталација суседне зграде, 
односно непокретности без одобрења 
Комуналног предузећа,  

4. ако корисник користи поред воде из 
градског водовода и воду из локалног 
извора преко инсталације,  

5. ако је водоводни прикључак дотрајао или 
дође до оштећења истог кривицом 
корисника,  

6. ако је забрањено коришћење унутрашњих 
инсталација фекалне канализације, 
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7. код одјаве потрошње воде, 
 

8. кад настане већи квар или сметње на 
унутрашњој водоводној инсталацији,  

9. ако корисник не плати утрошак воде три 
месеца узастопно, с тим што му је 
претходно достављена опомена,  

10. ако корисник не поштује прописе 
надлежног органа Општине у случају 
смањеног снабдевања водом,  

11. ако је корисник самовољно измештао шахт 
за водомер,  

12. ако је склониште водомера загађено, 
затрпано или на други начин 
неприступачно, а корисник није отклонио 
те недостатке после писмене опомене 
Комуналног предузећа,  

13. ако корисник воде не поднесе захтев из 
чл.15. ове Одлуке,  

14. ако корисник прикључка не поднесе захтев 
из чл. 27. Одлуке. 

 
Трошкове искључења и поновног укључења 

унутрашњих водоводних инсталација у случају из става 1. 
овог члана сноси лице које је дужно да се стара о унутрашњим 
инсталацијама, односно лице које је проузроковало 
искључење или самовољно поставило прикључак. 
 

ВИ НАЧИН ОБРАЧУНА И ПЛАЋАЊА ВОДЕ 

 

Члан 41. 

 
Количина искоришћење воде из градског водовода 

мери се водомером и плаћа се по метру кубном, а обрачун се 
врши за целе метре кубне испоручене воде. 

 
Очитавање водомера за кориснике из индивидуалних 

стамбених зграда врши се најмање једанпут квартално, а за 
остале кориснике најмање једанпут месечно, као и приликом 
сваке промене цене.  

Цену метра кубног воде одређује надлежни орган 
Општине, на предлог Комуналног предузећа, у складу са 
законом и другим прописима којима се уређују питања цена 
комуналних услуга.  

Комунално предузеће може за воду испоручену за 
јавне сврхе уговорити другачији начин плаћања испоручене 
воде. 
 

Члан 42. 

 
У смислу ове Одлуке корисник је правно или 

физичко лице чији је објекат, уређај, постројења и инсталације 
прикључени на водоводну мрежу и користи воду на начин и 
под условима из ове Одлуке. 

 
Постоје три категорије корисника и то: 

 
I категорија: домаћинства, ЈП "Дирекција 

за изградњу", ЈКП "Топлота", Народна  
библиотека, Међуопштинска 
организација Савеза слепих, Општински 
одбор Савеза глувих, Центар за 
социјални рад, "Гвозден Јованчићевић" и 
спортски клубови и удружења.  

II категорија: привреда и остали потрошачи 
и  

III категорија: школе и дечије установе. 

 

 
Надлежни орган Општине, поред категорија 

корисника из става 1. овог члана може утврдити и нове 
категорије, као и вршити пребацивање корисника из једне у 
другу категорију. 
 

Члан 43. 

 
Корисници, који припадају категорији домаћинстава 

дужни су да рационално користе воду.  
Под рационалним коришћењем воде сматра се 

утрошак воде до 40 метара кубних месечно по стамбеној 
јединици (стан у згради, односно породичној стамбеној 
згради) за који се плаћа основна цена.  

У случају да је утрошак већи од 40 метара кубних, 
накнада за количину воде преко рационалног утрошка, до 60 
метара кубних, утврђује се применом основне цене за воду 
помножене коефицијентом 1,5, а преко 60 метара кубних 
применом коефицијента 3. 

 
Члан 44. 

 
Лице, односно предузеће из чл. 31. став 2. Одлуке, 

дужно је омогућити очитавање водомера и има право да 
присуствује очитавању водомера.  

Уколико очитавање није омогућено, Комунално 
предузеће ће оставити псимено обавештење да су лица из чл.  
31. став 2. дужна да у року од 3 дана од дана пријема 
обавештења доставе Комуналном предузећу писмено 
обавештење о стању на водомеру, уз упозорење да се отклоне 
сметње за очитавање.  

Уколико наведена лица не поступе на начин 
предвиђен ставом 1. овог члана количина испоручене воде 
обрачунаће се по процени.  

Као основ за процену испоручене воде, служи 
просечна потрошња за исти период из претходне године, а ако 
за тај период нема потрошње, на осову потрошње корисника 
из одговарајуће категорије.  

Количина испоручене воде може се одредити по 
процени и у случају ниских температура, када очитавање није 
могуће. 

 
Члан 45. 

 
Комунално предузеће може делимично ослободити 

корисника плаћања за утрошак воде у случајевима:  
- губитка воде услед квара на вези код 

водомера,  
- због квара на самом водомеру,  
- у случају квара на водоводним 

инсталацијама које корисник није могао 
да уочи, за који је сазнао тек по 
саопштењу службеног лица или по 
пријему рачуна за плаћање. 

 
Одлуку о делимичном ослобађању плаћања из 

претходног става, доноси Комисија Комуналног предузећа, на 
захтев корисника.  

Комисију именује Управни одбор комуналног 
прдузећа.  

Одлука Комисије је коначна. 
 

Члан 46. 
 

Обвезник плаћања воде је корисник.  
Обвезник плаћања воде у индивидуалним стамбеним 

објектима је власник објекта, односно корисник. 
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Обвезник плаћања воде, у стамбеним зградама 

колективног становања је власник стана ,односно корисник 
објекта или закупац стана у друштвеној својини. 
 

Члан 47. 

 
Обрачун утрошка воде у стамбеним зградама са 

више корисника где потрошња није индивидуализирана врши 
се тако што се очитана потрошња распоређује на кориснике 
према броју чланова домаћинства.  

Податке о кориснику и члановима његовог 
породичног домаћинства и другим лицима који у његовом 
стану станују, доставља председник скупштине стамбене 
зграде у писменој форми, оверене потписом и печатом на 
почетку године, као и у случају промене броја чланова. 
Уколико се не доставе наведени подаци, распоред утрошене 
воде извршиће се једнако на све станове.  

Уколико није образована скупштина зграде податке 
из претходног става доставља корисник у писаној форми, 
потврђене од стране два лица која станују у истој стамбеној 
згради.  

Комунално предузеће није дужно да прихвати 
промену, ако није достављена на начин из претходног става. 
Достављене промене важе од првог наредног рачуна. 
 

Члан 48. 

 
Уколико у згради са више корисника сви власници 

станова и пословног простора уграде индивидуалне водомере, 
наплата воде ће се вршити на тај начин што се укупна 
потрошња утврђена на главном водомеру расподељује на 
кориснике сразмерно потрошњи на индивидуалним 
водомерима.  

Власници станова у стамбеним зградама колективног 
становања могу поднети захтеве комуналном предузећу за 
инсталирање индивидуалних водомера по стамбеним 
јединицама, а све према добијеним техничким условима.  

Одржавање водоводне мреже и водомера 
инсталираних после главног водомера врше корисници на свој 
терет.  

Очитавање стања водомера инсталираних после 
главног водомера врше корисници, а председник скупштине 
стамбене зграде стање доставља Комуналном предузећу 
сваког месеца. 

 
Уколико се подаци не доставе на начин из 

претходног става, расподела ће се вршити на бази последњег 
познатог податка из претходног периода. 
 

Члан 49. 

 
Власник стана који претвори стамбени у пословни 

простор, дужан је да лати накнаду за воду, по ценама за 
кориснике из друге категорије потрошача, према споразуму са 
скупштином станара стамбене зграде о броју чланова за које 
ће се вршити обрачун за плаћање воде. 
 

Члан 50. 

 
Ако се индивидуална-породична стамбена зграда 

претвара у пословни простор, корисник је дужан да пријави 
Комуналном предузећу насталу промену и да плаћа накнаду за 
кориснике из друге категорије потрошача. 
 

Члан 51.  
Власник који претвара део индивидуалне зграде у 

пословни простор дужан је да пријави насталу промену 

 
 

 
Комуналном предузећу и по налогу да плати раздвајање мреже 
и уградњу новог водомера. 
 

У противном Комунално предузеће има право да 
обрачун и наплату укупно потрошене воде врши применом 
цена за другу категорију потрошача. 

 
Члан 52.  

Ако се пословни простор у индивидуалној згради 
претвара у стамбени простор, корисник је дужан да пријави 
насталу промену и достави Комуналном предузећу доказ о 
престанку рада и обављању регистроване делатности.  

Члан 53.  
Уколико се у поступку утврђивања количине 

испоручене воде према стању на водомеру констатује његова 
неисправност или укоченост, Комунално предузеће је 
овлашћено да количину воде утврди проценом на начин из 
члана 44. ове Одлуке и да тако поступа за све време, док се не 
изврши његова поправка или замена.  

Комунално предузеће је дужно да изврши замену, 
односно поправку водомера у року од 30 дана од дана 
пријављивања квара. 
 

Члан 54.  
Корисник воде има право да тражи да се испита 

исправност водомера, а писмени захтев доставља Комуналном 
предузећу.  

Провера ће се извршити након уплате предујма од 
стране корисника.  

Ако је захтев поднет по истеку рока важења жига 
којим се потврђује исправност водомера, подносилац захтева 
неће плаћати предујам провере исправности. 

 
Ако се контролом установи да водомер одговара 

прописима, корисник сноси све трошкове који су настали у 
вези са његовим захтевом, а у противном трошкове сноси 
Комунално предузеће, а предујам враћа кориснику. 
 

Члан 55. 
 

Вода употребљена за гашење пожара не плаћа се. 

 
Ако је за гашење пожара употребљена вода преко 

унутрашњих водоводних инсталација, вода се нећа плаћати 
само за случај ако се такав утрошак пријави Комуналном 
предузећу у року од 24 часа по гашењу пожара. 
 

Члан 56. 

 
Комунално предузеће је дужно да испостави рачун 

кориснику воде 1. у месецу за претходни месец. Рачун за 
домаћинства се испоставља преко благајне Комуналниг 
предузећа.  

Корисник воде је дужан да рачун за утрошену воду 
плати у року означеном на рачуну.  

Корисници воде имају право да код Комуналног 
предузећа у року од 30 дана од дана испостављања рачуна 
рекламирају потрошњу воде, ако сматрају да је иста погрешно 
утврђена. 
 

Члан 57. 

 
Комунално предузеће је овлашћено да наплати 

накнаду штете за воду искоришћену преко самовољно 
постављеног прикључка до момента искључења, према 
потрошњи на водомеру, применом важећих цена у моменту 
сазнања о бесправном прикључењу, без посебног поступка 
утврђивања штете. 
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За случај да је прикључак из става 1. овог члана 
постављен без водомера, Комунално предузеће је овлашћено 
да наплати штету за утрошену воду у висини уобичајене 
потрошње таквог корисника, према важећој цени у моменту 
сазнања о бесправном прикључењу за период од 3 године 
уназад. 

 
ВИИ ОДЈАВА КОРИШЋЕЊА ВОДЕ И 

ПРОМЕНА КОРИСНИКА 
 

Члан 58. 

 
Коришћење воде из градског водовода може се 

одјавити трајно или привремено.  
Трајно коришћење воде може да се одјави само за 

зграду која је предвиђена за рушење и из које су станари и 
други корисници исељени.  

Привремено коришћење воде може да се одјави када 
се зграда или друга непокретност привремено престане да 
користи.  

Коришћење воде одјављује власник зграде или стана, 
односно наследник власника или председник скупштине 
зграде. Коришћење воде се одјављује писмено.  

Трошкове одјаве коришћења воде, као и трошкове 
поновног прикључења водоводних инсталација на водоводну 
мрежу, сноси подносилац захтева. 
 

Члан 59. 

 
Корисник је дужан да Комуналном предузећу у 

писменој форми пријави све промене које би могле утицати на 
кориснички статус. У противном корисник и даље плаћа 
утрошену воду, као и евентуалну штету насталу до искључења 
прикључка или пријаве новог корисника. 
 

ВИИИ НАДЗОР 
 

Члан 60. 

 
О спровођењу ове Одлуке стараће се орган управе 

надлежан за комуналне послове, надлежне инспекције и 
Комунално предузеће. 

 
ИЏ КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 61. 

 
Новчаном казном од 10.000.00 динара до 100.000.00 

динара казниће се за прекршај Комунално предузеће ако:  
1. вода из градског водовода не одговара прописаним 

стандардима и нормативима у смислу здавствене и хигијенске 
исправности (чл. 5. Одлуке) 
 

2. код планираних прекида снабдевања водом не 
изда саопштење преко средстава јавног информисања у 
одређеном року (чл. 6.ст. 1. Одлуке)  

3. не обезбеди снабдевање водом путем цистерни (чл.  
6. ст.3. Одлуке) 
 

4. не одржава водоводни прикључак у исправном 
стању (чл.25. Одлуке) 
 

5. не доставља податке о новоуграђеним хидрантима 
и обележавању места где се хидранти налазе (чл. 36. ст. 2. 
Одлуке) 
 

6. искључи унутрашње водоводне инсталације са 
градског водовода мимо предвиђених случајева (чл.40. 
Одлуке). 

 
 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
новчаном казном од 500.00 динара до 5.000.00 динара и 
одговорно лице у Комуналном предузећу. 
 

Члан 62. 
 

Новчаном казном казниће се за прекршај корисник, 
ако: 

 
1. као носилац права коришћења зграде, 

односно власник зграде не поднесе захтев 
за спајање са уличном водоводном 
мрежом (чл.13. Одлуке)  

2. поступа у супротности са чл. 25.ст.1.-10. 
Одлуке  

3. одмах не пријави сваки квар и штету на 
прикључку (чл. 29. Одлуке)  

4. не одржава склониште за водомер на 
прописан начин (чл.31.Одлуке)  

5. затвори вентил затварача мимо 
прописаних случајева (чл.33.Одлуке)  

6. не допусти приступ у зграду или на другу 
непокретност суротно чл. 34. Одлуке)  

7. користи воду из хидранта или из мреже 
без уговора или супротно уговору (чл.35. 
Одлуке)  

8. не пријави промене у начину коришћења 
воде из чл. 48,49,50,51. Одлуке  

9. не дозволи замену неисправног водомера 
(чл. 53. Одлуке). 

 

 
За прекршај из овог члана казниће се новчаном 

казном у висини, и то: 

 
- физичко лице од 500.00 динара до 

5.000.00 динара  
- предузетник од 5.000.00 динара до 

50.000.00 динара  
- предузеће од 10.000.00 динара до 

100.000.00 динара  
- одговорно лице у предузеђу од 500.00 

динара до 5.000.00 динара. 

 

ИЏ ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 63. 

 
Све зграде које се налазе на улицама или граниче са 

улицама у којима је изграђена улична водоводна и 
канализациона мрежа, морају се спојити са мрежом, без 
обзира одакле су се раније напајале, најдоцније у року од 6 
месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 64. 

 
У року од три месеца, од дана ступања на снагу ове 

Одлуке , корисници воде у пословним зградама, које се 
снабдевају водом са једног водоводног прикључка, дужни су 
да доставе Комуналном предузећу међусобни споразум о 
расподели утрошка воде на све кориснике.  

Уколико корисници не доставе споразум, Комунално 
предузеће ће утрошак воде распоредити једнако на све 
кориснике.  

Члан 65. 
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Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи 

Одлука о градском водоводу ("Сл. лист општине Ужице" бр. 
5/77, 6/89, 1/90, 2/91, 6/92, 3 и 7/93, 1 и 3/94). 
 

Члан 66. 
 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Сл. листу општине Ужице". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УЖИЦЕ 

 
01 број 352-32/02 од 17.09.2002.год. 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 
Мирослав Мартић, с.р. 
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152. На основу члана 35. Закона о прекршајима ("Сл.гласник 
СРС", број 44/89 и "Сл.гласник РС", број 21/90, 11/92, 20/93, 53/93, 
67/93, 28/94,16/97, 44/98, 55/04 и 101/05) и члана 26. Статута општине 
Ужице ("Сл.лист општине Ужице", број 2/06"), Привремени орган 
општине Ужице, на седници одржаној 04.12.2007. године, доноси 
 

 

ОДЛУКУ 

 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ГРАДСКОМ 

ВОДОВОДУ 
 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о градском водоводу ("Сл.лист општине Ужице" број 

9/02) у члану 61. став 1. речи: "од 10.000 до 100.000 динара ", замењује 
се речима: "од 5.000 до 500.000 динара". 
 

Члан 2. 
 

У члану 62. став 2. речи: "физичко лице од 500 до 5.000 динара ", 
замењује се речима:"физичко лице 250 до 25.000 динара", 
 

"предузетник од 5.000 до 50.000 динара ", замењује се 
речима:"предузетник од 2.500 до 250.000 динара ", 
 

"предyзеће од 10.000 до 100.000 динара ", замењује се 
речима:"предузеће или друго правно лице 5.000 до 500.000 
динара ", 
 

"одговорно лице у предузећу од 500 до 5.000 динара ", 
замењује се речима:" одговорно лице у предузећу или другом 
правном лицу од 250 до 25.000 динара ", 
 

Члан 3. 
 

У члану 14. став 2. после речи “Комунално предузеће” ставља се 
тачка а остатак текста се брише. 

 

 
Члан 4. 

 
У члану 62. став 1. тачка 1. речи “(чл. 13. Одлуке)” замењују се 

речима “(чл. 15. Одлуке)”. 

 

 
Члан 5. 

 
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеном листу општине Ужице". 
 

 
ОПШТИНА УЖИЦЕ 
 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
 
01 број 352-32/07, 04.12.2007.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Недељко Милосављевић, с.р.  
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34.    2.  13.     (« .  »,  88/2011)   67.    
(« .   »,  16/13-  ),       08. 04. 2015. ,    

       
      

 

I 

      (« .   »,  9/02),    43.. 
  44.  66.   43.  65.. 
 

II 

            «    ».  
 Ј  

  

  

I  023-31/15, 08.04.2015  

 Ш  

 Радиша Ма ја вић, . . 
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33. На основу члана 2, 3. и 4. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011), члана 20.став 1. тачка 5. 
Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007), члана 39. ст.2. и 3. Закона о прекршајима ("Сл. гласник РС", бр. 
65/2013, 13/2016 и 98/2016) и члана 67. Статута Града Ужица (,, Сл. лист града Ужица'' , бр. 16/13 - пречишћени текст), Скупштина 
града Ужица, на седници одржаној 28.02.2017. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ГРАДСКОМ ВОДОВОДУ 
 

Члан 1.  
У Одлуци о градском водоводу (''Сл.лист општине Ужице'', број 09/02, 01/03 и 11/07) - у даљем тексту: "Одлука", члан 60. 

мења се и гласи:  
"Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши градска управа града Ужица надлежна за комуналне послове. Инспекцијски 
надзор над применом одредаба ове Одлуке врше комунална инспекција, у складу са законом и овом Одлуком.  
У складу са законом комунална полиција је овлашћена да утврђује постојање прекршаја предвиђених чланом 25. ст.1. тач. 

3.,4.,8. и 10., чланом 29. и чланом 34. Одлуке.  
У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор, односно комунални полицајац је овлашћен да у складу са законом и 

овом Одлуком нареди извршење утврђених обавеза и предузимање мера и радњи у одређеном року, као и да предузме и друге мере за 
које је законом овлашћен.  

Комунални инспектор, односно комунални полицајац овлашћен је да изда прекршајни налог када је за прекршај предвиђена 
новчана казна у фиксном износу.'' 

Члан 2. 
Члан 61. Одлуке мења се и гласи:  
"Новчаном казном у износу од 60.000 динара казниће се за прекршај комунално предузеће ако не поступи по одредбама или 

изврши прекршај из члана 5, члана 6. ст.1, члана 25, члана 36. ст.2. и члана 40. ове Одлуке. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 10.000 динара одговорно лице у предузећу''. 

 
Члан 3. 

Члан 62. став 2. Одлуке мења се и гласи:  
Новчаном казном у износу од 10.000 динара казниће се физичко лице и одговорно лице ако изврши прекршај из члана 13, 

члана 25. ставови 1. до10, члана 29, члана 31, члана 33, члана 34, члана 35, чланова 48, 49, 50. и 51. и члана 53. Одлуке. 

 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 60.000 динара предузеће или друго правно лице.  
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 10.000 динара одговорно лице у предузећу или другом 

правном лицу.  
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 30.000 динара. " 

 
Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број :352-184/17, 28.08.2017. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Бранислав Митровић, с.р. 

 

 

 


