
II

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ да град Лесковац кон-

вертује потраживања субјекту приватизације ГП

"Мостоградња" а.д. Београд, по основу пореза

на зараде који су уступљени приход локалне са-

моуправе, која са стањем на дан 31. 8. 2015.

године укупно износе 7.386.750,85 динара, који

износ је утврђен дописом Министарства финансија

- Пореска управа, сектор за наплату број 000-

433-14-1067/2016 од 3. 8. 2017. године и Закључком

Владе 05 број:023-3362/2016 од 25. 3. 2016. године,

у трајни улог у капиталу субјекта приватизације

у случају усвајања унапред припремљеног Плана

реорганизације (УППР).

III

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у „Службеном гласнику града Лес-

ковца".

Број 06-5/17-I
У Лесковцу, 11. септембра 2017. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Александар Ћуровић,с.р.

567.

На основу члана 71. Закона о водама ("Сл. гласник

РС", бр. 30/10, 93/12 и 101/16), члана 2. и 4.

Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник

РС", бр. 88/11 и 104/16), члана 39. Закона о пре-

кршајима ("Сл. гласник РС", бр.65/13, 13/16 и

98/16-одлука УС), члана 16. и 25. Статута Града

Лесковца ("Сл.  гласник града Лесковца", бр.

12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.),

Скупштина града Лесковца на 13. седници одр-

жаној 11. и 12. септембра 2017. године, дана 11.

септембра 2017. године, донела је:

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ 

ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Члан 1.

У Одлуци о водоводу и канализацији Града Лес-

ковца ("Сл. гласник града Лесковца", бр. 11/15),

мења се члан 3. тако да гласи:

„Снабдевање водом за пиће, као и пречишћавање

одвођење отпадних и атмосферских вода за ко-

риснике обавља Јавно комунално предузеће, које

је град основао за трајно обављање комуналне

делатности, сакупљања, пречишћавања и дистри-

буције воде за пиће и пречишћавање одвођење

отпадних вода у складу са Законом и прописима

Града Лесковца, (у даљем тексту Комунално пред-

узеће).

Комунално предузеће обавља делатност из става

1. овог члана, на територији града Лесковца и

насељеним местима у складу са урбанистичким

и развојним планом града Лесковца, и то преко

изграђене комуналне инфраструктуре коју му је

оснивач актом о оснивању пренео на коришће-

ње."

Члан 2.

Мења се члан 4. тако да гласи:

„Корисником услуга снабдевања водом за пиће и

одвођење отпадних вода сматра се физичко лице,

предузетник и правно лице, ималац радње, које

користи објекат или посебни део објекта спојеног

на технички систем за испоруку воде преко во-

доводног прикључка или канализационог при-

кључка, односно сопственик зграде или стана,

пословног простора, носилац станарског права,

закупац, организације и органи, који користе

воду у јавне сврхе, као и сваки фактички корисник

објекта спојеног на технички систем снабдевања

водом за пиће и пречишћавања и одвођења атмо-

сферских и отпадних вода."

Члан 3.

У члану 5. став 3. иза тачке 2. додаје се нова

тачка 2а. која гласи:

„2а. Постројење за пречишћавање воде."

Члан 4.

Мења се члан 6. тако да гласи:

„Под унутрашњим водоводним инсталацијама, у

смислу ове Одлуке, подразумевају се цевоводи и

уређаји од вентила затварача иза водомера до

точећих места'потрошача.

Унутрашње водоводне инсталације спајају се са

јавним водоводом, односно уличном водоводном

мрежом преко водоводног прикључка.

Водоводни прикључак је цевни спој од уличне

водоводне мреже до вентила затварача, уграђеног

непосредно иза водомера.
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Водоводни прикључак се поставља тако што се

унутрашње водоводне инсталације непосредно

прикључују на уличну водоводну мрежу.

Пречник водоводног прикључка, величину и тип

водомера, као и услове за пројектовање водомерне

шахте, у складу са техничким нормативима про-

писује Комунално предузеће.

Водомер се уграђује у водомерни шахт, по правилу

непосредно иза регулационе линије објекта, ограде

и границе плаца, а највише на растојању до 2 м

од регулационе линије. Изузетно, водомерни шахт

може да се угради на јавној површини (испред

регулационе линије) ако је објекат постављен на

регулационој линији.

Уколико се грађевинска и регулациона линија

поклапају и нема места за смештај водомера, во-

домерни шахт може да се угради на јавној по-

вршини испред регулационе линије, уз сагласност

носиоца права управљања јавном површином.

Изузетно, у складу са фактичким стањем на

терену , због постојећих подземних инсталација

других имаоца права јавних овлашћења не може

да се угради водомерни шахт на јавној површини,

потребно је предвидети уградњу водомера на

видно и приступачно место у објекат који се

прикључује на водоводну мрежу, са обавезном

уградњом вентила са гарнитуром испред регула-

ционе линије или уградњу водомера са адаптером

за даљинско очитавање са улазним вентилом са

адаптером за даљинско регулисање протока воде

у објекат који се прикључује на водоводну мре-

жу.

У случајевима када се грађевинска и регулациона

линија поклапају инвеститор је дужан да угради

заштиту тако да пролаз цеви кроз зид објекта

мора бити трајан и заштићен од слегања објекта.

Ако се објекат налази у стамбеном прилазу или

слепој улици, где није изграђена водоводна мрежа,

водомерни шахт се уграђује на почетку исте, или

се врши продужење мреже о трошку будућих ко-

рисника.

Извођење радова на водоводном прикључку и

уграђивање водомера врши комунално предузе-

ће.

Изузетно, ако не постоји могућност да се унут-

рашње водоводне инсталације непосредно при-

кључе на уличну водоводну мрежу, водоводни

прикључак може да се постави преко суседног

земљишта. Трошкове одржавања водоводног при-

кључка у овом случају сноси корисник у чију ко-

рист је установљено право службености пролаза

уз писану сагласност корисника, односно власника

тог земљишта. Овакав прикључак се мора пре-

кинути кад се створе услови за непосредно при-

кључење објеката на уличну водоводну мрежу о

трошку корисника прикључка у року од 6 месеци

од дана стварања услова (изградња водоводне

мреже).

У случају из става 11. овог члана забрањено је

ометати корисника прикључка у снабдевању во-

дом."

Члан 5.

Мења се члан 7. тако да гласи:

„Водоводни прикључак поставља се ради трајног

или привременог снабдевања корисника водом.

Прикључење унутрашње водоводне инсталације

на јавни водовод ради трајног снабдевања водом

корисника врши се на начин који је прописан

овом Одлуком.

Свака изграђена грђевинска парцела по правилу

има посебан водоводни прикључак.

Ако је на грађевинској парцели изграђено више

независних објеката или објекат који има више

ламела, улаза и сл. који чине самосталну техничку

и функционалну целину, прикључење на градску

водоводну мрежу врши се преко једног водоводног

прикључка, с тим да се у водомерном склоништу

за сваки од објеката који чине самосталну и

функционалну целину поставља се посебан во-

домер.

Изузетно, комунално предузеће може дозволити

више водоводних прикључака на једној грађе-

винској парцели под условом да то не угрожава

исправно функционисање градског водовода и

под условом да комунално предузеће утврди да

су ти прикључци неопходни ради несметаног

снабдевања водом корисника или уредног мерења

потрошње воде.

Корисиници код којих је онемогућено очитавање

водомера, у року од 6 месеци узастопно, потребно

је заменити водомерима са улазним вентилом за

даљинско регулисање протока воде или задржати

постојеће водомере али уградити вентил испред

регулационе линије, зависно од услова на терену,

у року од 6 месеци од дана задњег обавештења

корисницима о немогућности очитавања водомера.

Трошкови ових радова падају на терет корисника

ових услуга, односно инвеститора.

За новопројектоване стамбене објекте за више-

породично становање и стамбено-пословне објекте
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потребно је да сваки стан има засебан водомер и

да свака функционално одвојена целина (пословни

простор, локали и сл.) има засебан водомер.

Пројектним решењем регулише се постављање

водомера, тако да се може вршити несметано

очитавање водомера и потрошња воде, на један

од следећих начина:

1. Смештањем свих водомера за станове и по-

словни простор у посебну просторију у оквиру

објекта који се прикључује на месту погодном

за очитавање, или

2. Смештањем водомера за сваки стан и пословни

простор у посебне ормариће на свакој етажи у

ходницима, заједничким просторијама и сл.

при чему положај ормарића мора бити при-

ступачан и мора се омогућити несметано очи-

тавање.

Водомери несмеју бити постављени унутар ста-

нова, помоћних просторија и гаража.

Новопројектовани стамбени и стамбено-пословни

објекти за колективно становање повезују се на

градску водоводну мрежу преко главног водомера,

а иза главног водомера могу се монтирати инди-

видуални водомери за станове и пословни простор

по спратовима.

Надлежност и обавеза одржавања Комуналног

предузећа је до вентила затварача уграђеног не-

посредно иза главног водомера.

Надлежност и одговорност одржавања унутраш-

њих водоводних инсталација од вентила - затварача

иза главног водомера до индивидуалних водомера

је обавеза станара зграде и власника (власника

станова или власника појединачних пословних

просторија) или корисника пословног простора.

Надлежност и одговорност одржавања од инди-

видуалног водомера до точећих места стана и

пословног простора (унутрашње инсталације во-

довода и канализације) је обавеза власника стана

и власника, или корисника пословног простора.

Сервисирање, баждарење, поправку, периодични

преглед и замену индивидуалних водомера врши

комунално предузеће о трошку власника стана и

власника или корисника пословног простора.

Приликом изградње објеката из овог члана, Ко-

мунално предузеће одређује тип водомера и ди-

мензије ормарића за смештај индивидуалних во-

домера.

Индивидуални водомер мери потрошњу воде јед-

ног корисника, при чему је корисник дужан да

плаћа и разлику између прочитаног стања са

главног водомера и индивидуалних водомера

(растур воде), сразмерно потрошњи воде очитане

на свом индивидуалном водомеру.

Један објекат може да има и више водоводних и

канализационих прикључака, уколико то захтевају

технички услови на терену.

Прикључак на јавни водовод ради привременог

снабдевања водом корисника може се одобрити

ради изградње и уређења нових зелених површина

за организовање и одржавање већих спортских,

културних и других сличних манифестација, као

и у другим случајевима када је због хитности,

ради спречавања угрожавања живота и здравља

људи то потребно и неопходно.

Прикључак на јавни водовод може се одобрити и

ради изградње објеката за које је издато одобрење

за градњу.

Објекти за које је поднет захтев за легализацију,

могу бити привремено, до правоснажног окончања

поступка легализације, прикључени на водовод.

У случајевима из претходног става, Комуналном

предузећу подноси се писани захтев, уз навођење

разлога за шта је потребно коришћење привре-

меног водоводног прикључка. 

Међусобни односи за коришћење привременог

водоводног прикључка између инвеститора од-

носно корисника и Комуналног предузећа уређују

се уговором.

Корисник привременог водоводног прикључка

дужан је да Комуналном предузећу одјави ко-

ришћење воде по престанку потребе за коришће-

њем воде.

Привремени водоводни прикључак не може се

користити за трајно снабдевање водом."

Члан 6.

Мења се члан 10. тако да гласи:

„У поступку израде техничке документације за

изградњу објекта који треба да се прикључи на

јавни водовод, надлежни државни орган дужан

је да од Комуналног предузећа прибави услове

за пројектовање и прикључење објекта на водо-

водну и канализациону мрежу."

Члан 7. Мења се члан 16. тако да гласи:

„Комунално предузеће издаје услове за израду

техничке документације за изградњу, реконструк-

цију и извођење других радова на објектима које

треба прикључити на канализациону мрежу.
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Комунално предузеће је дужно да води евиденцију

водова и подзмених објеката које користи и одр-

жава у смислу важећих законских прописа."

Члан 8.

Мења се члан 18. тако да гласи:

„Унутрашње канализационе инсталације објекта

спајају се са градском канализацијом преко ка-

нализационог прикључка.

Канализациони прикључак је цевни спој од уличне

канализационе мреже до прве ревизионе шахте

корисника по правилу непосредно иза регулационе

линије објекта, ограде и границе парцеле, а

највише на растојању до 2 м од регулационе ли-

није.

Изузетно, ревизиона шахта може да се угради на

јавној површини (испред регулационе линије)

ако је објекат постављен на регулационој линији

или у самом објекту, ако не може да се угради на

јавној поврпгани због постојећих подземних ин-

сталација других имаоца јавних овлашћења."

Члан 9.

У члану 20. мења се став 3. и 7. тако да гласе: 

Став 3.

„Изузетно, унутрашње инсталације канализације

могу се спојити са уличном канализационом мре-

жом преко суседног земљишта, односно, туђе

непокретности. Овакви прикључци се морају

прекинути када се створе услови за непосредно

прикључење објекта на уличну канализациону

мрежу, о трошку корисника прикључка. Принудан

прелаз преко туђе непокретности може се извести

само по поступку утврђеним' одговарајућим за-

конским прописима, или уз писану сагласност

власника, односно корисника непокретности.

Трошкови одржавања оваквих прикључака падају

на терет непосредног корисника."

Став 7.

„Ради заштите објеката од повратног дејства от-

падних вода изазваних успорима уличних одвода,

положај санитарних објеката (сливника, реви-

зионих шахти и санитарних уређаја које чине

кућну инсталацију и инсталацију посебне намене)

не може бити испод коте нивелете улице."

Члан 10.

У члану 29. став 1. иза тачке 14. додају се нове

тачке 15. и 16. тако да гласе:

„тачка 15. Ометање вршења комуналне услуге

или коришћења комуналних објеката водовода и

канализације и уређаја на њима , остављањем

ствари , возила , других ствари, или на други

начин ометати или спречавати вршиоца делатности

у пружању комуналних услуга.

тачка 16. Ометање или спречавање вршиоца ко-

муналне услуге да предузимају хитне и неодложне

радове на отклањању хаваријских кварова на јав-

ним површинама."

Члан 11.

У члану 30. иза става 1. додаје се нови став који

гласи:

„Корисници градске канализације, правна лица

и предузетници, дужни су да пре упуштања у

градску канализацију технолошких отпадних вода

или других комуналних отпадних вода врше конт-

ролу МДК, односно граничних вредности зага-

ђујућих материја у воде и роковима за њихово

достизање складу са Уредбом о граничним вред-

ностима емисије загађујућих материја у воде и

роковима за њихово достизање у складу са важ-

ећим прописима. Годишња учесталост мерења и

испитивања за технолошке отпадне воде врши

се у складу са важећим прописима."

Члан 12.

Мења се члан 35. тако да гласи:

„Власник или корисник непокретности која се

налази испод, изнад или поред комуналних објеката

не може да обавља радове и предузима било

какве радње које ометају или онемогућавају пру-

жање комуналних услуга. 

Забрањено је засађивање растиња, вишегодишњих

усева, дрвећа, подизање монтажних,помоћних

или других пословно-стамбених објеката изнад

и поред водоводних или канализационих мрежа,

који могу да утичу на функционалност или ста-

билност инсталација, осим по изричитој саглас-

ности комуналног предузећа."

Члан 13. У члану 36. став 1. мењају се тачке 2., 7.

и 8. тако да гласе:

тачка 2.

„Трајно чува комплетну техничку документацију

о стварно изведеном стању јавног водовода и

јавне канализације, које користи и одржава у

смислу важећих прописа."
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тачка 7.

„Одржава водоводни прикључак, у случају када

се водовомерна шахта налази на јавној површини,

од споја на уличну водоводну цев до вентила за-

тварача уграђеног непосредно иза главног водо-

мера."

тачка 8.

„У зградама са пословним просторијама, стано-

вима или на други начин одређеним за обављање

делатности или начином коришћења, где су уг-

рађени индивидуални водомери, Комунално пред-

узеће одржава водоводни прикључак до вентила

затварача уграђеног непосредно иза главног во-

домера."

Члан 14. Мења се члан 47. тако да гласи:

„Очитавање потрошње воде у стамбеним зградама

врши се на главном водомеру, а расподела и обра-

чун потрошње врши се према броју чланова до-

маћинства на основу овереног списка станара од

стране органа стамбене заједнице или профе-

сионалног управника коме су поверени послови

управљања.

Промена броја чланова домаћинства у којима

није изабран управник нити је именован профе-

сионални управник стамбене заједнице, врши се

на основу писане изјаве два сведока, који су влас-

ници станова у тој стамбеног згради или улазу.

У случају промене броја чланова домаћинства,

стамбена заједница преко својих органа или про-

фесионални управник коме су поверени послови

управљања, или корисник је дужан да приложи

доказе да је у целини измирио своју обавезу

према Комуналном предузећу.

У новоизграђеним стамбеним, пословним и по-

словно-стамбеним објектима у којима су уграђени

индивидуални водомери, корисници плаћају на-

кнаду према потрошњи регистрованој на инди-

видуалним водомерима, као и разлику између

збира регистроване потрошње на индивидуалним

водомерима и регистроване потрошње на главном

водомеру (растур воде), која се дели на кориснике

сразмерно њиховој потрошњи. У пословним и

пословно-стамбеним објектима у којима корисници

пословних просторија нису уградили водомере

обрачун утрошене воде вршиће се према следећим

критеријумима и то:

1. Пословни простор (канцеларије, бирои, школ-

ство и здравство) где постоји санитарни чвор,

а вода се не користи у процесу производње;

- за једну кабину санитарног чвора 0,5 м /месец

по м површине пословног простора,

2. Простор за обављање делатности производње

или обраде било какве робе сем хране;

- за једну кабину санитарног чвора 0,6 м /месец

по м површине пословног простора,

3. Простор за обављање делатности уз употребу

воде као сировине у саставу производње као и

производње хране;

- заједну кабину санитарног чвора 1,0 м3/месец

по м2 површине простора."

Члан 15.

Мења се члан 48. тако да гласи:

„Водомере читају овлашћена лица Комуналног

предузећа.

Читање водомера врши се по правилу у одређеним

временским размацима, а може се вршити кад

год је то потребно.

Потрошач мора омогућити читање водомера. Ако

због пропуста потрошача читач водомера не може

да изврши редовно читање, доставиће писмену

опомену у којој ће назначити дан и час накнадног

читања водомера, као и обавештење да потрошач

може сам донети стање на његовом водомеру.

Ако и након тога читач не буде могао очитати во-

домер, нити потрошач достави стање свог водо-

мера, утрошак ће се проценити и тачан обрачун

извршити при следећем редовном читању.

У објектима где су уграђени водомери са елек-

тронским механизмом за даљинско очитавање

потрошња воде се очитава преко тог уређаја."

Члан 16.

Мења се члан 49. тако да гласи:

„Када се корисник бесправно прикључи на јавни

водовод, са или без уграђеног водомера, количина

испоручене воде утврдиће се према номиналном

протоку водомера еквивалентног пречника, при-

кључене цеви за 30 минута дневно, за једну

годину уназад од тренутка сазнања за бесправно

прикључење.

На начин из става 1. биће обрачуната потрошња

и у случају бесправног прикључења на канали-

зациону мрежу.

Обрачун потрошње воде кориснику који Кому-

налном предузећу пријави нестанак водомера и

том приликом пружи доказ да је нестанак водомера
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пријавио полицијској управи, врши се на основу

просека из претходна два периода читања, када

се водомер очитавао.

Обрачун потрошње воде кориснику који Кому-

налном предузећу пријави нестанак водомера, а

не пружи доказ да је нестанак водомера пријавио

полицијској управи, врши се према номиналном

протоку водомера еквивалентног пречника, при-

кључене цеви за 30 минута дневно за период у

коме није било водомера на објекту корисника,

до уграђивања новог водомера, а најдуже годину

дана уназад од тренутка пријављивања нестанка

водомера."

Члан 17.

Мења се члан 50. тако да гласи:

„Ако се корисник снабдева водом из сопственог

изворишта, потребно је да изврши уградњу во-

домера по коме ће се вршити обрачун за употребу

канализације.

Ако корисник не поступи по ставу 1. овог члана

обрачун испуштене воде утврдиће се проценом

Комуналног предузећа, у складу са чланом 47.

ове Одлуке."

Члан 18.

Мења се члан 55. тако да гласи:

„Рачун за извршене услуге, комунално предузеће

доставља кориснику на адресу на коју је евиден-

тиран објекат који је прикључен на водоводну и

канализациону мрежу.

Корисник који не станује у објекту за који се ис-

поставља рачун за утрошену воду, дужан је да

овласти лице које ће за његов рачун примити

рачуне и плаћати утрошак воде Комуналном пред-

узећу, као и закључивати све врсте споразума и

уговора, те предузимати остале радње везане за

пружање услуга од стране Комуналног предузе-

ћа.

Име овлашћеног лица из претходног става ко-

рисник је дужан пријавити Комуналном пред-

узећу.

Више носилаца права коришћења, власника једног

или више објеката који је спојен са водоводном

мрежом, могу одредити између себе једног као

корисника на чије име ће излазити рачун за утро-

шену воду.

У случају да нема писмене сагласности, корисници

су дужни да доставе писмену изјаву о проценту-

алној расподели потрошње воде, при чему ће

сваки носилац права коришћења или сувласника

објекта добијати посебан рачун за утрошену воду.

У случају да нема никакве сагласности носиоца

права коришћења или сувласника о начину плаћа-

ња рачуна, плаћање ће вршити солидарно.

Комунално предузеће признаје насталу промену

код носиоца права коришћења, власника односно

корисника само на основу валидне документације.

Комунално предузеће ће извршити промену ко-

рисника у својим пословним књигама те када ко-

рисник или његов правни следбеник исплате у

целости све заостале обавезе.

Корисник је у обавези да потрошњу воде плаћа

Комуналном предузећу за све време док не преда

писмену одјаву."

Члан 19.

У члану 57. мења се став 2. тако да гласи:

„Корисницима градске канализације из претходног

става тачка 1. овог члана Предузеће обрачунава

накнаду на основу уграђених баждарених мерача

протока отпадних вода, односно, на основу мерача

протока питке воде, уз примену тарифе о накна-

дама за коришћење канализације коју доноси

Надзорни одбор Предузећа, уз сагласност Градског

већа. Сервисирање и одржавање мерача протока

отпадних вода дужан је да врши корисник о свом

трошку. У случају када није уграђен мерач протока,

количина атмосферских вода из става 1. тачка 2.

овог члана која се упуштају у канализациону

мрежу, обрачунава се по важећим правилником."

Члан 20.

Мења се члан 61. тако да гласи:

„Пружање услуга може бити привремено ус-

краћено корисницима у случајевима:

1. када градску канализацију користе ненаменски

и против одредаба прописаних овом Одлуком,

2. када не плати извршену услугу по достављеном

обрачуну,

3. уколико корисник не плати накнаду за преко-

рачење загађења у складу са Правилником о

максимално дозвољеним концетрацијама (МДК)

и чланом 57. ове Одлуке.

У свим случајевима из става 1. овог члана, Ко-

мунално предузеће поступиће у складу са чланом

29. ове Одлуке.
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Предузеће је дужно да одмах, а најкасније у року

од 3 дана настави пружање услуга коришћења

градске канализације након престанка разлога за

ускраћивање услуга."

Члан 21.

Мења се члан 64. тако да гласи:

„Комунално предузеће ће привремено ускратити

кориснику испоруку воде у следећим случајеви-

ма:

1. Ако је водоводни прикључак самовољно по-

стављен од стране корисника;

2. Ако унутрашње водоводне инсталације при-

кључи на јавни водовод преко водоводног при-

кључка или унутрашњих водоводних инстала-

ција корисника друге зграде, односно непок-

ретности;

3. Ако је стање унутрашњих водоводних инста-

лација и водомерног шахта такво да угрожава

хигијенску исправност воде у јавном водово-

ду;

4. Ако повеже унутрашње водоводне инсталације

спојене са јавним водоводом са водоводним

инсталацијама и уређајима који добијају воду

из сопствених извора;

5. Ако корисник не омогући очитавање водомера

у два узастопна очитавања;

6. Ако угради водоводну цев на водоводном при-

кључку испред водомера;

7. Ако уклони водомер или скине пломбу са во-

домера;

8. Ако уклони пломбу са затварача испред водо-

мера или са затварача на обилазном воду на-

мењеном за противпожарне потребе, без оба-

вештења и одобрења Комуналног предузећа;

9. Ако доведе у неисправност водоводну инста-

лацију и тиме угрози безбедност суседних

објеката;

10. Ако је од стране инспекцијских органа забра-

њено коришћење унутрашњих водоводних ин-

сталација;

11. Ако воду користи ненаменски и преко дозво-

љеног обима и у условима проглашене штед-

ње;

12. Ако користи унутрашње водоводне инсталације

за уземљење електричних инсталација и уре-

ђаја;

13. Ако преко хидрантске мреже без уграђеног

водомера користи воду за друге намене;

14. Ако корисник не омогући приступ у зграду

или другу непокретност овлашћеним лицима

Комуналног предузећа, ради одржавања водо-

водног прикључка;

15. Када дотадашњи корисник не откаже кориш-

ћење воде, а констатује се решењем надлежног

суда да је непозната адреса, одсељен или умро,

а нови корисник није пријављен уредно над-

лежној служби Комуналног предузећа

16. Ако корисник не плати накнаду за извршену

комуналну услугу у целости два месеца уза-

стопно.

17. Ако власник непокретности преко које пролази

водоводна линија за снабдевање других ко-

рисника, не дозвољава овлашћеним радницима

да изврше неопходне интервенције на одржа-

вању и поправкама кварова и хаварија на делу

прикључка који се налази између регулационе

линије потрошача закључно са вентилом-за-

тварачем непосредно иза водомера.

У свим случајевима из става 1. овог члана, Ко-

мунално предузеће је обавезно да у складу са

техничким условима, искључи корисника из си-

стема јавног водовода уколико у остављеном

примереном року не поступи по обавештењу.

Комунално предузеће ће обавештење о предви-

ђеном искључењу из става 1. овог члана, доставити

Комуналној инспекцији и Комуналној полицији."

Члан 22.

Мења се члан 71. тако да гласи:

„Надзор над радом Комуналног предузећа врши

Градска управа преко Одељења за комунално-

стамбено послове, саобраћај и инфраструктуру.

Послове инспекцијског надзора над применом

ове Одлуке врши Градска управа преко Одељења

за инспекцијске послове - Комунална инспек-

ција.

У вршењу надзора из претходног става овог

члана комунални инспектор предузима мере за

које је овлашћен законом, другим прописима и

овом Одлуком.

Комунално-полицијске послове, којима се обез-

беђује извршавање одредаба ове Одлуке, обавља

Одељење комуналне полиције града Лесковца,

која има овлашћења да предузима мере прописане
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Законом о комуналној полицији и другим подза-

конским актима."

Члан 23.

Мења се члан 72. тако да гласи: 

„Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00

динара, казниће се за прекршај Комунално пред-

узеће, ако:

1. Не поступи у складу са одредбама члана 22.

ове Одлуке;

2. Не поступи у складу са чл. 26. став 4. ове Од-

луке;

3. Не поступи у складу са одредбом члана 32.

ове Одлуке;

4. Не поступи у складу са одредбом члана 33.

ове Одлуке;

5. Не поступи у складу са одредбом члана 34.

ове Одлуке;

6. Не поступи у складу са одредбом члана 36.

став 1. тачка 1-16. ове Одлуке;

7. Не поступи у складу са чл. 54. став 3. ове Од-

луке;

8. Не поступи у складу са чл. 57. став 6. ове Од-

луке;

9. Не поступи у складу са чл. 59. став 2. ове Од-

луке;

10. Не поступи у складу са чл. 61. став 2. ове Од-

луке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се од-

говорно лице у Комуналном предузећу новчаном

казном у фиксном износу од 5.000,00 динара."

Члан 24.

Мења се члан 73. тако да гласи:

„Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00

динара, казниће се за прекршај правно лице као

корисник, односно инвеститор, односно одговорно

лице у правном лицу новчаном казном у фиксном

износу од 5.000,00 динара, ако:

1. Не поступи у складу са чл. 6. став 11. ове Од-

луке;

2. Не поступи у складу са чл. 9. ове Одлуке;

3. Не поступи у складу са чл. 13. став 1. ове Од-

луке;

4. Не поступи у складу са чл. 14. ове Одлуке;

5. Не поступи у складу са одредбама члана 15.

ове Одлуке,

6. Не поступи у складу са одредбама члана 17.

став 1., 3., 4. и 5. ове Одлуке;

7. Не поступи у складу са чл. 20. став 4. ове Од-

луке;

8. Не поступи у складу са одредбама члана 26.

став 5., 6., 7. и 8. ове Одлуке;

9. Не поступи у складу са одредбама члана 29.

став 1. тачка 1-16. ове Одлуке;

10. Не поступи у складу са одредбама члана 30.

става 1. и 2.ове Одлуке;

11. Не поступи у складу са чл. 35. ове Одлуке;

12. Не поступи у складу са одредбама члана 37.

став 1. тачка 1-8. ове Одлуке;

13. Не поступи у складу са одредбама члана 38.

став 1. тачка 1-7. ове Одлуке;

14. Не поступи у складу са одредбама члана 41.

став 3. ове Одлуке;

15. Не поступи у складу с одредбама члана 56.

став 2. ове Одлуке;

16. Не поступи у складу са одредбама члана 59.

ове Одлуке;

17. Не поступи у складу са одредбама члана 64.

став 1. тачке 1. до .14. и тачке 17. ове Одлуке;

18. Не поступи у складу са одредбама члана 68.

став 1. ове Одлуке;

19. Не поступи у складу са одредбама члана 69.

став 1. ове Одлуке.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се

предузетник као корисник, односно инвеститор,

новчаном казном у фиксном износу од 25.000,00

динара

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се

физичко лице као корисник, односно инвеститор,

новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00

динара."

Члан 25.

Иза члана 73. додаје се нови члан који постаје

члан 74. тако да гласи:

„Комунални инспектор, односно комунални по-

лицајац, за учињене прекршаје из члана 72. и

члана 73. ове Одлуке, издаје прекршајни налог у

писаној форми у складу са законом којим је про-

писана садржина прекршајног налога."
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Члан 26.

Постојећи чланови 74. и 75. постају чланови 75.

и 76.

У осталом делу Одлука о водоводу и канализацији

града Лесковца ("Службени гласник града Лес-

ковца," бр.11/15), остаје непромењена.

Члан 27.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у "Службеном гласнику града Лес-

ковца".

Број 06-5/17-I
У Лесковцу, 11. септембра 2017. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Александар Ђуровић, с.р.

568.

На основу члана 356. и 358. Закона о енергетици

("Сл.гласник Републике Србије", бр. 145/14),

члана 13. Закона о комуналним делатностима

("Сл.гласник Републике Србије", бр.88/11, 104/16),

члана 39. Закона о прекршајима ("Сл.гласник

РС", бр.65/13 и 13/16), члана 20. Закона о локалној

самоуправи („Сл.гласник Републике Србије", број

129/07, 83/14- др.закон и 101/16 - др.закон), члана

16. и 25. Статута Града Лесковца ("Сл. гласник

града Лесковца", бр.12/08, 7/11, 43/12, 29/16,54/16

и 9/17-испр.), Скупштина града Лесковца на 13.

седници одржаној 11. и 12. септембра 2017.

године, дана 11. септембра 2017. године, донела

је:

ОДЛУКУ 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА

ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Предмет

Члан 1.

Овом одлуком прописују се: услови и начин си-

гурног и квалитетног обављања енергетских де-

латности производње и дистрибуције топлотне

енергије која се користи за грејање стамбеног и

пословног простора, услови и начин пружања

енергетских услуга као и међусобни односи

између Енергетског субјекта и Купаца топлотне

енергије. Овом одлуком се такође одређује по-

ступак доношења и надлежност за доношење

појединачних аката као што су: Тарифни систем

за одређивање цена топлотне енергије и енергет-

ских услуга, цене топлотне енергије и енергетских

услуга, правила о раду дистрибутивног система

као и планови развоја система даљинског грејања.

Члан 2.

Одлуком су уређени:

- планирање и развој система даљинског грејања,

- међусобни односи између Енергетског субјекта

и Купца топлотне енергије,

- власничка разграничења и надлежности за одр-

жавање топлотне опреме,

- услови и начин издавања одобрења за при-

кључење,

- изградња прикључног вреловода/топловода и

топлотне подстанице,

- прикључење на вреловодну/топловодну мре-

жу,

- почетак испоруке топлотне енергије,

- склапање уговора о продаји топлотне енер-

гије,

- снабдевање и квалитет испоручене топлотне

енергије,

- мерно место, мерни уређаји и утврђивање ис-

поручене количине топлотне енергије,

- расподела трошкова топлотне енергије са зајед-

ничког мерног места

- надлежности за доношење тарифног система

и одређивање цена топлотне енергије и услу-

га,

- рекламације на испоручену топлотну енергију,

- неовлашћено коришћење топлотне енергије,

- обустава испоруке топлотне енергије,

- обавезе Енергетског субјекта и Купца,

- надзор, прелазне и завршне одредбе.

Дефиниција појмова

Члан 3.

Поред појмова из закона о енергетици у овој од-

луци и тарифном систему користе се и појмови

са следећим значењима:
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