
  На основу члана 40 . Закона о водама («Сл. гласник РС», бр.46/91), члана 32. тачка 6. 

Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», бр.129/07) и члана 40. тачка 7. Статута 

града Лознице, Скупштина града Лознице  на 14. седници одржаној  31. марта 2010. године, 

донела је 

 

 

О Д Л У К У 
о општим условима за искоришћавање и одржавање сеоских водовода на подручју 

Града Лознице 

 

 
I Опште одредбе 

 
                                                                       Члан 1. 

  

  Сеоски водовод је систем за снабдевање водом за пиће сеоског насеља који има 

уређено и заштићено извориште, каптажу, уређај за припрему воде, резервоар и разводну 

мрежу, а којим не управља јавно комунално предузеће, односно друго предузеће. 

 

Члан 2. 

 

 Инвеститори сеоског водовода могу бити: грађанин, група грађана, месна заједница, 

предузећа и друга правна лица сопственим или удруженим средствима. 

  

Члан 3. 

 

 Овом Oдлуком прописују се начини управљања сеоским водоводима, начини 

одржавања и искоришћавања сеоских водовода, начин одређивања и одржавања зона и 

појасева санитарне заштите . 

 

Члан 4. 

 

 По довршеној изградњи водовода и по добијању водопривредне дозволе за употребу 

воде из водовода, инвеститори склапају међусобни писмени Уговор о одржавању и 

искоришћавању и управљању водоводом, који мора бити у складу са одредбама ове Одлуке. 

 

                                                                           Члан 5. 

 

 Уговорне стране уговором из члана 4. ове Одлуке регулишу међусобна права и 

обавезе по питањима од заједничког интереса, и то: 

 

- управљање водоводом 

- одржавање водовода 

- искоришћавање водовода 

- начин употребе и коришћења воде 

- начин обезбеђења средстава за редовно и инвестиционо одржавање и искоришћавање 

водовода и употребу и располагање тим средствима 

- о висини накнаде за утрошену воду и начин плаћања накнаде за утрошену воду 

- начин одређивања и одржавања зона и појасева санитарне заштите. 
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II Управљање водоводом 

 

  

                                                                         Члан 6. 

 

  Уколико је инвеститор један грађанин, предузеће или друго правно лице, тим 

водоводом управља инвеститор, а ако је инвеститор месна заједница или група грађана 

сеоским водоводом управља збор грађана учесника и корисника водовода непосредно или 

преко Режијског одбора као извршног органа збора грађана учесника и корисника водовода. 

 Режијски одбор, као извршни орган, бира се на збору грађана већином гласова свих 

учесника у изградњи и корисника водовода, на период од две године, а после тог рока на 

исти начин може бити биран у истом или новом саставу. 

Свако домаћинство има један глас.  

Режијски одбор је састављен од најмање 5 (пет) чланова тако да су у њему заступљени 

равноправно корисници водовода са свих делова водоводне мреже. 

Уколико је инвеститор сеоског водовода група грађана, тим водоводом може 

управљати и лице које одреди та група грађана склапањем међусобног писменог Уговора о 

одржавању, искоришћавању и управљању водоводом.     

 

 

                                                                            Члан 7. 

 

 Корисници водовода који су склопили Уговор из члана 4. ове Одлуке разматрају и 

одлучују о следећим питањима: 

- покрећу иницијативу и одлучују о реконструкцији и проширењу водоводне мреже и 

других делова водовода, 

- разматрају захтеве и дају мишљења надлежном органу за прикључење нових 

корисника, уколико посебном одлуком за то не овласте Режијски одбор или други 

орган или лице које управља водоводом, 

- доносе одлуке које су од значаја за управљање, одржавање и искоришћавање 

водовода, 

- бирају председавајућег Збора, његовог заменика и записничара, 

- предлажу, бирају и опозивају чланове Режијског одбора или другог органа који 

управља водоводом или лице које управља водоводом, 

- разматра извештаје о раду Режијског одбора, другог органа или лица које управља 

водоводом, 

- предлаже и бира лице које ће се старати о текућем (редовном) одржавању водовода и 

- доноси одлуке и решава по другим питањима која су везана за управљање, одржавање 

и искоришћавање водовода. 

 

Члан 8. 

 

Режијски одбор као извршни орган Збора грађана учесника и корисника водовода, или 

други орган, или лице које управља водоводом обавља следеће послове: 

- прати стање у функционисању водоводне мреже и предлаже Збору грађана, корисника 

водовода, предузимање неопходних мера у одржавању и искоришћавању водовода, 

- прати стање и остварује увид у целокупну потрошњу воде у циљу њеног рационалног 

и истовремено вишенаменског трошења, 

- организује и спроводи периодичну контролу начина потрошње воде на погодан начин 

и о томе обавештава Збор грађана учесника и корисника водовода, 

- води, сређује и чува инвестиционо-техничку документацију о изградњи водовода и 

целокупну документацију која настане у редовном одржавању водовода, 
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- покреће поступак пред надлежним органима против несавесних корисника и других 

лица која ометају нормално коришћење водовода, 

- обавља и све друге послове за које га Збор грађана или група грађана учесника у 

изградњи и корисника водовода овласти посебном одлуком. 

 

 

III Oдржавање водовода 

 

Члан 9. 

 

Одржавање водовода обухвата текуће (редовно) и инвестиционо одржавање и начин 

формирања и располагања средствима за одржавање водовода. Одржавање сеоског водовода 

може се поверити Јавном предузећу или другом предузећу, или лицу које је оспособљено за 

одржавање водовода, на основу писаног уговора, или се инвеститор може сам старати о 

одржавању водовода. 

Предузећу или лицу које се стара о текућем(редовном) одржавању водовода припада 

накнада која се утврђује посебном Одлуком и на основу те Одлуке закљученим уговором 

исплаћиваће се средствима која се обезбеде за текуће и ивестиционо одржавање водовода. 

  

Члан 10. 

 

Инвеститор водовода, предузеће или лице из члана 9. ове Одлуке дужно је да: 

- одржава све објекте водовода у исправном стању, 

- предузима потребне мере и радње ради оправке и замене појединих делова водовода 

или целог објекта, 

- повремено контролише исправност виталних уређаја на водоводу, 

- најмање једном у три месеца изврши бактериолошку анализу воде и најмање два пута 

годишње хемијску анализу воде у за то овлашћеној установи, 

- најмање једном годишње изврши плански преглед унутрашњости резервоара и 

сабирних басена, сталне заштитне ограде око изворишта и сабирних басена и 

испирање водоводне мреже, 

- предузима и предлаже мере за заштиту водовода од механичких оштећења, 

загађивања и других штетних радњи, 

- правовременим манипулисањем затварачима и другим уређајима на водоводу 

обезбеди штедњу и равномерну потрошњу воде посебно у периодима када се јавља 

несташица, 

- свакодневно хлорисање и одређивање резидуалног хлора о чему се води посебна 

евиденција, 

- пуштање у рад нових водних објеката. 

 

Члан 11. 

 

У текућем одржавању водовода дужни су да учествују сви корисници водовода у 

случајевима истовремених већих кварова на водоводној мрежи или објектима на водоводу 

или њихових тежих механичких оштећења. 

Уколико квар настане на властитом делу мреже сваки корисник је дужан да исти да 

исти што пре отклони, а уколико то није у стању због тежине квара, спречити штетне 

последице и без одлагања о томе обавестити предузеће или лице из члана 9. ове Одлуке или 

најближег члана режијског одбора, другог органа или лице које управља тим водоводом. 
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Члан 12. 

 

На предлог лица или предузећа из члана 9. ове Одлуке, Режијски одбор, Збор грађана 

учесника у изградњи и корисника водовода или овлашћено лице у предузећу (или другом 

правном лицу), овлашћено лице међу групом грађана (ако су они инвеститори) или сам 

грађанин (ако је један грађанин инвеститор), мора одлучити да се благовремено обезбеде 

одговарајуће количине резервних делова, цеви и другог материјала потребних за брзо и 

ефикасно отклањање најчешћих кварова на водоводу. Орган или лице које управља 

водоводом посебном одлуком одлучује о месту и начину складиштења, евидентирања и 

потрошњи новонабављених резервних делова, цеви и другог материјала, као и о преосталом 

материјалу након изградње водовода. 

 

Члан 13. 

 

Ако наступи несташица воде у толикој мери да се не могу задовољити потребе свих 

корисника, на мрежи или појединим деловима мреже, или ако је услед квара на мрежи или 

објектима водовода неопходно привремено обуставити проток воде у целој мрежи или о 

томе на погодан начин и без одлагања обавести све кориснике, односно кориснике на 

одређеном делу мреже о времену од када до када ће прекид трајати као и о разлозима 

прекида. 

 

Члан 14. 

 

О испирању водоводне мреже Режијски одбор или други орган, или лице које управља 

водоводом, је дужан да обавести све кориснике водовода најкасније на 7  дана пре дана 

одређеног за испирање водоводне мреже.   

 

Члан 15. 

 

За  искоришћену воду сваки корисник плаћа накнаду по цени и на начин који 

утврђује својом одлуком Збор грађана учесника у изградњи и корисника водовода. Накнада 

ће се обрачунати по члану домаћинства или по стварно утрошеној количини воде ако су 

уграђени водомери. 

Уколико у утврђеном року корисник не плати накнаду за утрошену воду и после 

опомене органа или лица које управља водоводом, може бити искључен са водоводне мреже 

од стране  водопривредне инспекције на захтев органа или лица које управља водоводом. 

 

Члан 16. 

 

Финансијска средства формирана на начин из Члана 15. ове Одлуке, користиће се  за 

редовно и инвестиционо одржавање водовода, као и за друге намене утврђене овом Одлуком. 

Налог за исплату са рачуна средстава из става 1. овог члана потписује председник или 

члан Режијског одбора уз  овлашћење  Збора грађана, или лице које овласти група грађана, 

овлашћено лице у предузећу (или другом правном лицу). 

 

 

Члан 17. 

 

Овлашћено лице у предузећу (или другом правном лицу) или овлашћена лица међу 

групом грађана или Збор грађана, на иницијативу Режијског одбора, може ако оцени да су 

обезбеђена довољна финансијска средства за амортизацију водовода, донети одлуку да се 

накнада за искоришћену воду смањи или да се поједини корисници делимично или потпуно 
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за одређени период ослободе обавезе плаћања накнаде, зависно од материјалног и социјалног 

положаја или да се за одређено време сви корисници ослободе обавезе зa плаћање накнаде. 

 

 

IV Искоришћавање водовода – употреба и коришћење воде  

 

 

Члан 18. 

 

Корисници водовода морају воду за пиће употребљавати у количини и према 

структури потрошње воде по становнику како је то предвиђено инвестиционо-техничком 

документацијом. 

 

Члан 19. 

 

Сваки корисник водовода мора у року утврђеним Уговором да изгради шахте 

прописаних димензија на главном воду где се прикључио на мрежу и у дворишту. 

Шахта у дворишту мора се изградити на приступачном месту и прописно удаљена од 

пута односно путног појаса. 

 

Члан 20. 

 

У периоду несташице воде иста се може употребљавати само за пиће. 

Корисник који прекрши уговорну обавезу из става1. овог члана више од три пута у 

истом периоду несташице воде позваће се на одговорност од органа или лица које управља 

водоводом и против њега се морају предузети одговарајуће мере предвиђене овом Одлуком. 

 

Члан 21. 

 

Корисник водовода не може користити нити давати воду другим лицима за извођење 

већих грађевинских  и других радова без сагласности или одлуке органа или лица које 

управља водоводом. 

О захтеву корисника за употребу воде за потребе из става 1. овог члана управитељ 

водовода је дужан да одлучи у року од седам дана од дана примљеног захтева, у противном 

ће се сматрати да је дао тражену сагласност. 

 

Члан 22. 

 

На раније изграђен  сеоски водовод се могу прикључити предузећа и друга правна 

лица и грађани који нису учествовали у изградњи водовода под условима предвиђеним 

одредбама члана 65. Закона о водама («Сл. гласник РС», бр. 46/91).  

Накнада из става 1. овог члана уплаћује се на жиро рачун на коме се воде финансијска 

средства формирана од накнаде за искоришћену воду од осталих корисника водовода и има 

исту намену као и та средства. 

 

Члан 23. 

 

Начин одржавања и одређивања зона  санитарне заштите изворишта врши се у складу 

са Правилником о начину oдређивања и одржавања зона заштите изворишта водоснабдевања 

(«Сл. гласник РС», бр. 92/2008).  
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V Управни надзор 

 

 

Члан 24. 

 

Надзор над спровођењем ове Одлуке вршиће водопривредни, санитарни и 

грађевински инспектор у складу са својим правима и овлашћењима. 

 

 

VI Kaзнене одредбе  

 

Члан 25. 

 

Новчаном казном од 2.500-25.000 динара казниће се за прекршај инвеститор водовода 

(сваки корисник водовода посебно) ако изграђени водовод почне користити пре склапања 

међусобног писменог Уговора о одржавању, искоришћавању и управљању водоводом сходно 

члану 4. и 5. ове Одлуке. 

 

Члан 26. 

 

Јавно предузеће или друго предузеће из члана 9. ове Одлуке коме је поверено 

одржавање сеоског водовода казниће се новчаном казном од 50.000,00-500.000,00 динара, 

ако не предузме неку од радњи из члана 10. ове Одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у предузећу или 

другом правном лицу новчаном од 2.500,00-25.000,00 динара. 

Физичко лице које је оспособљено за одржавање водовода и коме је сходно члану 9. 

ове Одлуке поверено одржавање водовода и инвеститор водовода (сваки корисник посебно) 

ако не предузимају неку од радњи из члана 10. ове Одлуке, казниће се за прекршај новчаном 

казном од 2.500,00-25.000,00 динара. 

 

Члан 27. 

 

Уколико корисник водовода користи воду другачије него што је потрошња воде по 

становнику предвиђена техничком документацијом водовода казниће се за прекршај 

новчаном казном од 2.500,00-25.000,00 динара.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и предузеће или друго правно лице као 

инвеститор водовода, новчаном казном од 50.000,00-500.000,00 динара. 

 

Члан 28. 

 

Сваки корисник водовода који сходно члану 20. ове Одлуке у периоду несташице 

воде користи воду за друге потребе сем за пиће казниће се новчаном казном од 2.500,00-

25.000,00 динара. 

Уколико и даље ово лице чини исти прекршај из става 1. овог члана, орган или лице 

које управља водоводом може покренути поступак пред надлежним органом за његово 

искључење са водоводне мреже. 

 

Члан 29. 

 

Ко се противно одредбама члана 22. ове Одлуке прикључи на сеоски водовод казниће се 

за прекршај новчаном казном: 

1. Предузеће или друго правно лице      новчаном казном од 50.000,00-500.000,00 динара, 
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2. Физичко лице                                        новчаном казном од 2.500,00-25.000,00 динара. 

 

Поред новчане казне,  водопривредни инспектор ће по захтеву инвеститора водовода или 

по службеној дужности искључити са водоводне мреже бесправно прикљученог корисника 

водовода.  

 

Члан 30. 

 

Инвеститор водовода ако прекрши  одредбе члана 23. ове Одлуке казниће се за 

прекршај: 

1. Предузеће или друго правно лице              новчаном казном  од 50.000,00-500.000,00 динара 

2.Физичко лице                                                 новчаном казном од 2.500,00-25.000,00 динара. 

 

 

Члан 31. 

 

Ко оштети, уништи или учини неупотребљивим водопривредни објекат – сеоски 

водовод казниће се за кривично дело затвором до пет година сходно члану 114. Закона о 

водама («Сл. гласник РС», бр. 46/91). 

 

 

 

VII Прелазне и завршне одредбе 

 

 

Члан 32. 

 

За постојеће сеоске водоводе, за које то до сада није учињено инвеститори су дужни 

склопити међусобни писмени Уговор о одржавању и искоришћавању водовода у року од 

годину дана, а који мора бити усклађен са одредбама ове Одлуке. 

Корисници водовода који у року наведеном у ставу 1. овог члана не потпишу горе 

наведени Уговор а и даље остану прикључени на водоводну мрежу, сматраће се да даље не 

желе бити корисници водовода и против њих ће се по захтеву других корисника или по 

службеној дужности покренути поступак за искључење од надлежних органа. 

 

Члан 33. 

 

По завршетку поступка за искључење корисника из става 2. члана 32. ове Одлуке, 

истима ће се извршити повраћај сразмерног дела средстава са којим су учествовали у 

изградњи водовода. Висина средстава за повраћај може се утврдити споразумом или у 

поступку код надлежног судског органа. 

 

Члан 34. 

 

У случају спорова који настану у спровођењу Уговора закључених сходно члану 4. 

ове Одлуке, надлежан је Основни суд у Лозници.  

 

Члан 35. 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о општим условима за 

искоришћавање и одржавање сеоских водовода на подручју општине Лозница («Сл.лист 

општине Лозница», бр. 4/94). 
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Члан 36. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу 

града Лознице». 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

 

 

Број: 06-5/10-14-4                                                                                        

Датум: 31. март 2010. године        

Л о з н и ц а                                                                                                                         

  

ПРЕДСЕДНИК   

СКУПШТИНЕ  ГРАДА 

Јован Тодоровић, с.р.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


