На основу члана 4. став 3. и чл. 13. ст. 1. Закона о комуналним делатностима
(''Службени гласник РС'', бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са
чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07,
83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18) и члана 40. и 84. Статута града Лознице
(''Службени лист града Лознице'', 1/19 - пречишћен текст), Скупштина града Лознице на
седници одржаној дана 17. децембра 2020. године, доноси

ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о градском водоводу и канализацији
Члан 1.
У Одлуци о градском водоводу и канализацији (''Службени лист града Лознице'',
бр. 3/15, 21/16 и 4/19), у члану 2. став 2, члану 42. став 2, члану 84. и члану 94. речи
''Јавном предузећу за управљање грађевинским земљиштем „Град“ Лозница, Јавном
предузећу „Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче“ Бања Ковиљача'' замењују
се речима: ''Јавном предузећу за управљање, планирање и пројектовање ,,Лозница развој“
Лозница''.
Члан 2.
У члану 16. став 1. тачка 2) иза речи ''изградњу'' брише се слово ''и'' и додаје се
зарез, а иза речи ''реконструкцију'' додају се речи ''и одржавање''.
Члан 3.
У члану 24. став 1. тачка 1) иза речи ''(ситуационог плана)'' додају се речи ''или
сепарат пројекта за водовод и канализацију''.
Члан 4.
У члану 25. тачка 4) реч ''дубина '' се брише.
Члан 5.
У члану 28. став 3. и члану 44. речи ''у суду'' замењују се речима ''код јавног
бележника''.
Члан 6.
Члан 31. став 2. тачка 3) брише се, а досадашње тачке 4) и 5) постају тачке 3) и 4).
У ставу 3. тачка 6) брише се.
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Став 4. мења се и гласи:
''Снабдевање водом путем привременог водоводног прикључка може трајати
најдуже до истека рока за привођење земљишта намени, до истека рока на који је одобрено
постављање мањег монтажног објекта, односно до завршетка трајања манифестације.''.
Члан 7.
У члану 34. став 3. и 4. бришу се.
Члан 8.
У члану 39. став 4. и 5. бришу се.
Члан 9.
У члану 43. речи ''од опеке или бетона'' замењују се речима ''од водонепропусног
материјала''.
Члан 10.
У делу II назив главе 5.мења се и гласи : ''Потрошња, цена, накнаде, обрачун и
плаћање утрошене и испуштене воде''.
Члан 11.
У члану 73. став 1.мења се и гласи:
''Корисник плаћа утрошену и испуштену воду и накнаду за погонску спремност.
Накнада за погонску спремност система плаћа се у фиксном износу сваког месеца без
обзира на количину утрошене воде.''
Став 5 .мења се и гласи:
''Поред цене из става 4. овог члана корисник плаћа према обиму пружене услуге
накнаду за ,,коришћење водног добра, накнаду за испуштену отпадну воду и накнаду за
погонску спремност.''.
Иза става 9. додаје се став 10. који гласи:
''Висину налнаде из става 1. овог члана утврђује Надзорни одбор Предузећа, уз
сагласност Градског већа.''.
Члан 12.
У члану 75. став 2. иза речи ''вишепородичног становања'' додају се речи
''пословним објектима''.
Члан 13.
У члану 76. речи ''председник скупштине зграде'' замењују се речима ''управник
или професионални управник стамбене заједнице”.
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У члану 76. иза тачке 5) додаје се тачка 6) која гласи:
''6) За пословне објекте који имају централне водомере, а свака пословна јединица
има и индивидуални водомер, фактурисање се врши по ценама за правна лица, а на основу
очитане потрошње за сваку индивидуалну јединицу, а уколико постоји разлика у
потрошњи између централног и индивидуалних водомера, разлика се распоређује
сразмерно учешћу сваке пословне јединице у укупној потрошњи, а ако у дужем
временском периоду нема потрошње на основу површине индивидуалне пословне
јединице.
-За пословне објекте који имају централни водомер, а поједине пословне јединице
немају индивидуалне водомере, фактурисање се врши по ценама за правна лица, а на
основу очитане потрошње за пословне јединице које имају водомере, док се разлика са
централног водомера распоређује на пословне јединице које немају водомере на основу
површине индивидуалне пословне јединице.
-За пословне објекте који имају централни водомер, а пословне јединице немају
индивидуалне водомере, фактурисањсе се врши по ценама за правна лица, тако што се
укупна очитана потрошња на централном водомеру распоређује на индивидуалне пословне
јединице на основу површине сваке индивидуалне пословне јединице.
-За пословне објекте који немају централни водомер, а свака пословна јединица
има индивидуални водомер, фактурисање се врши по ценама за правна лица, а на основу
очитане потрошње индивидуалних водомера.''.
Члан 14.
У члану 77. став 1. иза речи ''за утрошену и испуштену воду'' додају се речи ''са
припадајућим накнадама''.
Члан 15.
У члану 78. став 2. речи ''15 дана'' замењују се речима ''8 дана''.
Члан 16.
Члан 80. мења се и гласи:
''Корисник је дужан да Предузећу пријави, најкасније у року од 15 дана, све промене
од значаја за кориснички статус, пружање, утврђивање обима и наплату комуналних
услуга.
За објекте вишепородичног становања, пословне објекте и објекте вишепородичног
становања са пословним јединицама, у којима су формиране скупштине стамбених
заједница, обавезе из претходног става овог члана односе се и на управника односно
професионалног управника стамбене заједнице.
Пријава из става 1. овог члана подноси се у форми писаног захтева Предузећу.
У случају да нису формиране стамбене заједнице, надлежна организациона
јединица Градске управе је у обавези да иницира поступак њиховог формирања у року од 6
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.''.
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Члан 17.
Члан 93. мења се и гласи:
''Кућну канализациону инсталацију чине објекти и уређаји за испуштање отпадних
вода из породичних, односно вишепородичних објеката са или без пословних објеката,
закључно са првим ревизионим окном (гранично сабирно ревизионо окно, је прво
ревизионо окно у кругу парцеле корисника, посматрано од прикључка на канализациони
колектор) које сакупља све отпадне воде испуштене из објекта и које се налази до
максимум 3 м од регулационе линије и укључује се у најближу уличну канализациону
мрежу, а у случају да је канализациони прикључак дужи од 3 м, услови оваквог извођења
прикључака се посебно утврђују.''.
Члан 18.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице”, а примењује се од 1. jануара 2021. године.
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