На основу члана 4. став 3. и чл. 13. ст. 1. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник РС“, бр. 88/11), члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом 66. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07) и члана 40. и 84. Статута
града Лознице („Сл. лист града Лознице“, 8/14 - пречишћен текст), Скупштина града
Лознице на седници одржаној дана 10. новембра 2016. године, доноси
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о градском водоводу и канализацији
Члан 1.
У Одлуци о градском водоводу и канализацији („Сл. лист града Лознице“, бр.
3/2015), у члану 9. после става 1. додају се ставови 2. и 3. који гласе:
„Обавезе корисника комуналне услуге, укључујући и плаћање цене комуналне
услуге, настају започињањем коришћења комуналне услуге, односно почетком пружања
комуналне услуге, и када се она користи супротно одредбама закона и ове Одлуке и других
општих аката.
Предузеће кориснике који користе комуналну услугу супротно одредбама закона и
ове Одлуке и других општих аката посебно евидентира ради обрачуна и фактурисања
утрошка воде.“
Члан 2.
Члан 12. мења се и гласи:
„Ако вршилац комуналне делатности обавља још неку делатност поред комуналне
делатности која му је поверена, обавезан је да у свом рачуноводству одвојено исказује све
приходе и расходе који су везани за обављање поверене комуналне делатности.“
Члан 3.
Члан 20. став 3. мења се и гласи:
„Кућним водоводним инсталацијама сматрају се цевоводи и уређаји на њима иза
водомера, који служе за узимање воде из градског водовода, укључујући и задњи (II)
вентил.“
Члан 4.
Члан 34. став 3. уводни део и тачка 1. мењају се и гласе:
„За објекте за које није издата грађевинска дозвола, прилаже се:
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1.Потврда надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију објеката до 29.
јануара 2014.године, у складу са раније важећим Законом о легализацији објеката;
или фотокопија решења о рушењу које је донео грађевински инспектор, уколико
њихов власник није поднео захтев за легализацију до 29. јануара 2014. године; или
потврда надлежног органа да је поднет захтев за упис права својине у складу са
Законом о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без
грађевинске дозволе, уколико није окончан поступак уписа права својине на
објекту; или потврда надлежног органа о поднетом захтеву за озакоњење објекта у
року од шест месеци од ступања на снагу Закона о озакоњењу објекат, уколико је
извршен упис права својине на објекту изграђеном без грађевинске дозволе у
складу са Законом о посебним условима за упис права својине на објектима
изграђеним без грађевинске дозволе; или потврда надлежног органа да је објекат
пописан у складу са чланом 7. став 1. Закона о озакоњењу односно потврда
грађевинске инспекције да их је власник незаконито изграђеног објекта обавестио
да има незаконито изграђен објекат.“
Члан 5.
У члану 38. став 3. брише се.
Члан 6.
У члану 40. став 4. речи: „вентилима испред и иза“ замењују се речима: „вентилу
испред“.
Члан 7.
У члану 54. став 1. тачка 17) и 18) бришу се.
Члан 8.
У члану 55. став 1. речи: „га искључити из система градског водовода и
канализације“ замењују се речима: „му привремено ускратити пружање комуналне услуге
испоруке воде и одвођења вода“.
У ставу 2. речи: „искључити корисника из система градског водовода или
канализације“ замењују се речима: „кориснику привремено ускратити пружање комуналне
услуге испоруке воде и одвођења вода“.
После става 3. додаје се став 4. који гласи:
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„Привремено ускраћивање пружања комуналне услуге испоруке воде и одвођења
вода врши се на начин прописан за искључење корисника са градског водовода, односно
канализације“.

Члан 9.
У члану 56. додаје се тачка 4) која гласи:
„4) искључењем помоћу специјалних вентила.“
Досадашњи члан 56. постаје члан 58.
Члан 10.
У члану 57. реч: „искључења“ замењује се речима: „привременог ускраћивања
пружање комуналне услуге испоруке воде и одвођења вода“.
Досадашњи члан 57. постаје члан 56.
Члан 11.
Члан 58. мења се и гласи:
„Када се корисник прикључи на систем градског водовода, односно градске
канализације без одговарајуће документације, односно сагласности Предузећа (самовољно
прикључење) или угради материјал мимо прописаних стандарда и норми или на други
начин поступи супротно закону или Одлуци, Градска управа града Лознице преко градске
комуналне инспекције, на основу пријаве Предузећа, другог правног или физичког лица,
доноси и доставља Предузећу записник или службену белешку о постојању услова за
искључење корисника са градског водовода и/или канализације. Предузеће ће, пошто
претходно кориснику достави писмено обавештење о постојању услова за искључење уз
остављање рока од најмање 7 дана за испуњење обавезе, искључити корисника са система
градског водовода, односно градске канализације, уколико не испуни обавезу, о чему
доноси решење.
У случају да Предузећу, у складу са чланом 39. став 2. Закона о озакоњењу
објеката, од грађевинског инспектора буде достављено решење којим се одбија или
одбацује захтев за озакоњење незаконито изграђеног објекта, који је прикључен на градски
водовод и/или канализацију, Предузеће ће искључити корисника са система градског
водовода, односно градске канализације, о чему доноси решење, без достављања
кориснику обавештења из претходног става.
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На решење Предузећа из става 1. и 2. овог члана, може се изјавити жалба
Градском већу града Лознице у року од 8 дана од дана пријема решења, која не задржава
извршење решења.
У спровођењу извршења, демонтажу прикључака ће извршити искључиво
Предузеће на трошак корисника из става 1. овог члана.“
Досадашњи члан 58. постаје члан 57.

Члан 12.
У члану 73. став 8. речи: „мерним јединицама и мерилима“ замењују се речју:
„метрологији“.
Члан 13.
У члану 74. ст. 2. речи: „Ако не постоје поуздани подаци о просечној потрошњи
количина воде за месечни обрачун утврђује се у висини од 5 мᵌ по члану домаћинства
корисника.“ бришу се.
Став 3. мења се и гласи:
„Ако не постоје подаци на основу којих би се процена извршила на начин из
претходног става, процену, као и у случају из става 1. тачка 4), врши комисија Предузећа
на основу правилника на који претходну сагласност даје Градско веће града Лознице.“
Члан 14.
У члану 76. после тачке 5) додаје се тачка 6) која гласи:
„6) Уколико је корисник евидентиран у складу са чланом 9. став 3. ове Одлуке
фактурисање се, у случају непостојања водомера, врши на основу процене потрошње воде
из члана 74. ст. 3. ове Одлуке.“
Члан 15.
У члану 78. после става 2. додају се нови ставови 3. и 4. који гласе:
„Надзорни одбор Предузећа, на захтев корисника, може, у оправданим
случајевима, донети одлуку о умањењу обрачуна за утрошену воду за пиће и одвођење
отпадних вода.
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Услове по којима се одлука из претходног става може донети прописује правилник
који доноси надлежни орган Предузећа, а на који претходну сагласност даје Градско веће
града Лознице.“
Члан 16.
Члан 81. мења се и гласи:
"У случају да уговор којим је пренето власништво над објектом који је прикључен
на градски водовод и/или канализацију не садржи одредбу којим су ранији и нови власник
објекта регулисали питање плаћања доспелог дуга за пружене комуналне услуге,
Предузеће ће новог власника регистровати као корисника уколико он (нови) или ранији
власник са Предузећем закључи споразум о отплати тог дуга или уколико исти доспели
дуг буде у целости плаћен."
Члан 17.
Члан 83. мења се и гласи:
„Уколико се очитавање водомера не може извршити, због запречености стварима,
материјалом, водом или из другог разлога, читач ће кориснику доставити писмено
обавештење са назнаком да отклони разлоге неочитавања.
Корисник је у обавези да у року од 10 дана од дана пријема обавештења из
претходног става отклони разлог неочитавања и да о томе обавести Предузеће.
Ако корисник не поступи у складу са обавезом из претходног става, Предузеће га
задужује на основу процене која се врши на начин утврђен у члану 74. став 2, а може му и
привремено ускратити пружање комуналне услуге испоруке воде и одвођења вода.“
Члан 18.
У члану 85. ст. 1. мења се и гласи:
„Власник водоводног прикључка који нема пребивалиште/боравиште/седиште у
месту где се налази објекат прикључен на градски водовод, дужан је да пријави адресу
пребивалишта/боравишта/седишта, уколико се иста налази у Републици Србији, а уколико
се налази у иностранству, дужан је да овласти лице које ће примати рачуне и обрачуне и да
писмено овлашћење достави Предузећу.“.
Члан 19.
Члан 125. мења се и гласи:
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“Новчаном казном од 150.000,00 динара казниће се за прекршај Вршилац
комуналне делатности:
1) ако врши испоруку комуналне услуге, односно пружа комуналну услугу супротно
одредбама из члана 4. Одлуке,
2) ако не поступи по обавези из члана 5. Одлуке,
3) ако ускрати комуналну услугу, супротно одредбама члана 10. Одлуке,
4) ако не настави пружање комуналне услуге у року из члана 10. став 3. и члана 57.
став 3. Одлуке,
5) ако не поступи у складу са обавезом из члана 11. став 2. Одлуке,
6) ако не обезбеди минимум процеса рада у случају штрајка запослених код вршиоца
комуналне делатности или поступи супротно мерама Градске управе за обезбеђење
минимума процеса рада из члана 14. Одлуке,
7) ако не поступа у складу са обавезама из члана 51. Одлуке,
8) ако ускрати кориснику пружање комуналне услуге испоруке воде и одвођења воде
супротно одредбама члана 55. и 58. Одлуке,
9) ако не поступи по обавези из члана 62. Одлуке,
10) ако не поступи по обавези из члана 67. став 2. Одлуке,
11) ако не поступи по обавези из члана 68. став 2. Одлуке,
12) ако не поступа по обавези из члана 112. став 2. Одлуке.
Новчаном казном од 25.000,00 динара казниће се и одговорно лице код Вршиоца
комуналне делатности за прекршај из става 1. овог члана."
Члан 20.
Члан 126. мења се и гласи:
"Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се правно лице:
1) ако поступи супротно члану 8. став 1. и 2. Одлуке,
2) ако поступи супротно члану 9. Одлуке,
3) ако поступи на начин предвиђен у члану 50. тачка 1-10) Одлуке,
4) ако поступи супротно члану 52. Одлуке,
5) ако не поступи по обавези из члана 53. Одлуке,
6) ако
не дозволи привремено искључење, односно привремено ускраћивање
комуналне услуге по решењу Вршиоца комуналне делатности у случају из члана
54. Одлуке,
7) ако поступа на начин предвиђен у члану 54. тачка 1-16) Одлуке,
8) ако поступи супротно члану 60. став 3. и члану 72. став 2. Одлуке,
9) ако поступа супротно члану 65. став 1. и 2. Одлуке,
10) ако поступи супротно члану 71. Одлуке,
11) ако не поступи по обавезама из члана 80. став 1. Одлуке,
12) ако поступи супротно члану 85. Одлуке,
13) ако не поступи по обавезама из члана 102. став 1. Одлуке,
14) ако не поступи по обавезама из члана 103. Одлуке,
15) ако поступи супротно члану 107. Одлуке,
16) ако не поступи у року из члана 110.Одлуке,
17) ако не поступи по обавезама из члана 111. Одлуке,
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18) ако поступи супротно одредбама о заштити комуналних објеката из члана 114, 115,
116, 117. и 118. Одлуке.
Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се и одговорно лице правног лица за
прекршај из става 1. овог члана.
Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се предузетник за прекршај из става
1. овог члана.
Члан 21.




Члан 127. мења се и гласи:
”Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се:
власник или корисник непокретности који је правно лице, а поступи супротно
одредби члана 11. став 1. Одлуке,
власник или корисник непокретности који је правно лице, а поступи супротно
одредбама члана 27. став 1, 2 и 3. Одлуке.

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се и одговорно лице у правном лицу
за прекршаје из става 1. овог члана.
Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се предузетник за прекршаје из става
1. алинеја 1. и 2. овог члана.
Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се власник или корисник
непокретности и власник, односно корисник објекта који је физичко лице за прекршаје из
става 1. алинеја 1. и 2. овог члана.
Члан 22.
Члан 128. мења се и гласи:
"Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се физичко лице:
1) ако поступи супротно члану 8. став 1. и 2. Одлуке,
2) ако поступи супротно члану 9. Одлуке,
3) ако поступи на начин предвиђен у члану 50. тачка 1-10) Одлуке,
4) ако поступи супротно члану 52. Одлуке,
5) ако не поступи по обавези из члана 53. Одлуке,
6) ако не дозволи привремено искључење, односно привремено ускраћивање
комуналне услуге по решењу Вршиоца комуналне делатности у случају из
члана 54. Одлуке,
7) ако поступа на начин предвиђен у члану 54. тачка 1-16) Одлуке,
8) ако поступа супротно члану 65. став 1. и 2. Одлуке,
9) ако поступи супротно члану 71. Одлуке,
10) ако поступи супрото члану 72. став 2. Одлуке,
11) ако не поступи по обавезама из члана 80. став 1. Одлуке,
12) ако поступи супротно члану 85. Одлуке,
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13) ако не поступи по обавезама из члана 102. став 1. Одлуке,
14) ако не поступи по обавезама из члана 103. Одлуке,
15) ако поступи супротно члану 107. Одлуке,
16) ако не поступи по одредби из члана 114. и 115. Одлуке."

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
Предузеће ће правилник из члана 74. став 3. Одлуке и правилник из члана 78. став
4. Одлуке донети у року од 60 дана по ступању на снагу Одлуке.
Члан 23.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-32/16-4-12
Датум: 10. новембар 2016. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић-Кнежевић, с.р.
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