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На основу члана  26. став 1. Статута Градске општине Пантелеј ("Службени  лист Града 
Ниша" број 40/17 - пречишћен текст ),  

Скупштина Градске Општине Пантелеј на седници одржаној 31.08.2017. године донела је  
                                                                                  
                  

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СЕОСКИМ ВОДОВОДИМА 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о сеоским водоводима ("Службени  лист Града Ниша" број 12/09),    члан 9. став 
2.  се мења и гласи: 

„Одбор може предложити Савету месне заједнице да одржавање сеоског водовода повери 
правном или физичком лицу“ 

У истом члану став 3. се мења и гласи: 
„Поверавање послова из члана 2. оваг члана врши се на основу Одлуке Савета месне 

заједнице који закључује уговор са лицем коме су поверени послови. Сагласност за закључење 
уговора Савету месне заједнице даје Веће Градске општине Пнателеј“. 

 

Члан 2. 

 

У члану 18. Одлуке став 3. се мења и гласи: 
„На предлог Одбора за сеоски водовод, Савет месне заједнице утврђује висину накнаде за 

прикњучење на водовод нових корисника. 
У истом члану став 4. се мења и гласи: 
„Савет Месне заједнице може одлучити да новог корисника ослободи плаћања из става 3. 

овог члана“.   
Члан 3 

 

У члану 23. Став 3. се мења и гласи: 
„Начин утврђивања наканаде и цену воде утврђује Савет Месне заједнице“. 

 
Члан 4. 

 

У Одлуци о сеоским водоводима члан 24. се мења и гласи: 
„Ради рационалног коришћења воде, на предлог Одбора за сеоски водовод, Савет месне 

заједнице може утврдити оптималне количине потрошње воде по кориснику, сразмерно његовим 
потребама. 

Утврђивање оптималних количина врши се на основу дотока воде у резервоар, тако да ниво 
воде у резервоару ни у једном моменту не буде мањи од једне трећине његове запремине.“ 

 

Члан 5. 

 

У Одлуци о сеоским водоводима члан 25. став 1. се мења и гласи: 
„Уколико дође до већих несташица воде, на предлог Одбора за сеоски водовод, Савет 

месне заједнице је дужан да прогласи општу штедњу воде и ограничи потрошњу по домаћинству, 
узимајући у обзир број чланова домаћинства и остале потребе у домаћинству.“ 

 

Члан 6. 

 
У члану 26. став.1. додаје се алинеја 3 која гласи: 
„ - За јавне чесме и сличне потребе села.“ 
У истом члану брише се став 2. 

 



Члан 7. 

 
У Одлуци о сеоским водоводима, Члан 27. став 2. брише се текст: „Одбор за сеоски 

водовод“ и уписује текст:  „Савет месне заједнице.“ 
У Одлуци о сеоским водоводима,  члан 27. став 3.  се мења и гласи: 
„Уколико корисник не отклони недостатке у остављеном року, Одбор ће преложити Савету 

месне заједнице да донесе Одлуку којом ће се кориснику обустави даља испорука воде. “ 
 

Члан 8. 

 
У  члану 27.  додаје се нови став који гласи: 
,,Искључење са водоводне мреже по Одлуци Савета месне заједнице спроводи стручно лице 

уз присуство комуналне полиције о трошку корисника“. 
Члан 9. 

 

Члан 28 . став 1.  Одлуке се мења и гласи: 
„Одбор за сеоски водовод ће предложити Савету месне заједнице да  корисника искључи 

са мреже сеоског водовода у случају да: 
1. оштећује водоводне уређаје и водоводну мрежу 
2. прикључује кућне водоводне инсталације на водоводну мрежу и врши оправке и 

промене на водоводној мрежи без одобрења 
3. дотрајала кућна водоводна инсталација угрожава хигијенску исправност  воде у 

сеоском водоводу 
4. спаја самосталне уређаје за снабдевање водом са водоводном мрежом сеоског 

водовода 
5. испушта отпадне воде из кућне водоводне инсталације на улицу, пут, другу јавну 

површину или водоток 
6. Користи водоводне инсталације за уземљење електричних инсталација и уређаја.“ 
 

Члан 10. 

 

Члан 32. Одлуке се брише. 
 

Члан 11. 

 

У члану 33. брише се текст „ Поред обавеза из члана 30 ове одлуке“. 
 

Члан 12. 

 

Члан 35. Одлуке се мења и гласи: 
„Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице које :  

1. неовлашћено самостални уређај за снабдевање водом споји са сеоским водоводом ( члан 
19 ове одлуке ) 

2. воду за пиће користи противно одредбама члана 21 ове одлуке 
3. прекрши одредбу из члана 25 и 26 ове долуке 
4. прикњучи потрошача на сеоски водовод противно одредбама члана 16,17 и 18.“ 

 
„За прекршај из става 1 овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 5.000,00 

динара.“ 
 „За прекршај из става 1 овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 10.000,00 

динара.“ 
 

Члан 13. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша“. 
 



Број:  58-5 /17-01 
Датум:  31.08.2017. године 
 
                                          СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ 

 

 

Председник 
Срђан Нешић,с.р. 

 
 


