
На  основу  члана  13. став  1. Закона  о  комуналним  делатностима  (,,Службени  гласник  
РС бр. 88/11, 104/16 и  95/1 8) и  члана  39. тачка  3 1. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  
лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  ua VII седници  од  18. 
децембра  2020. године, доноси  

оДлуку  
О  ИЗМЕНАМА  И  ДОЛУНАМА  ОДЛУКЕ  О  УСЛОВИМА  И  НАЧИНУ  

ОРГАНИЗОВАЊА  ПОСЛОВА  У  ВРШЕЊУ  КОМУНАЛНИХ  ДЕЛАТНОСТИ  
ИСПОРУКЕ  ВОдЕ  И  УКЛАЊАЊА  ВОДА  

Члан  1. 

У  Одлуци  о  условима  и  начину  ортанизовања  послова  у  вршењу  комуналних  
делатности  испоруке  воде  и  уклањања  вода  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 60/10, 
8/11 - испр., 38/11, 13/14, 59/16 и  59/19) у  члану  1. став  1. речи: ,,скуплања, пречигпћавања  
и  дистрибуције  воде  замењују  се  речима : ,,снабдевање  водом  за  пиће , а  речи: ,,сакуплања, 
одвођења, пречишћавања  и  испуштања  атмосферских  и  отпадних  вода  замењују  се  
речима: ,,пречишћавање  и  одвођсње  атмосферских  и  отпадних  вода , 

Члан 2. 

У  члану  4. став  1. мења  се  и  тласи: 
,,Комунална  делатност  испорука  воде  у  смислу  ове  одлуке  је  захватање, 

пречишћавање , прерада  и  испорука  воде  водоводном  мрежом  до  мерног  инструмента  
потрошача, обухватајући  и  мерни  

У  ставу  2. речи: ,,сакупњања, одвођења, пречишћавања  и  испуштања  атмосферских  
и  отпадних  вода  замењују  се  речима: ,,уклањање  вода . 

Члан  3. 

У  члану  18. после  речи: ,,Скупштине  Града  Новог  Сада  додају  се  речи: ,,(у  далем  
тексту: Скупштина  Града . 

Члан 4. 

Посде  члана  20. додаје  се  нови  члан  20а  који  гласи: 

,,Члан  20а  

Предузеће  је  дужно  даједном  годишње  спроведе  поступак  изјашњавања  корисника  
о  квалитету  пружања  комуналних  услуга  из  члана  1. ове  одлуке, у  трајању  од  најмањс  15 
дана. 

Позив  за  изјашњавање  из  става  1. овог  члана  објавЈЂује  се  на  званичној  интернет  
страници  Града  и  Предузећа, а  доставња  се  средствима  јавног  информисања  ради  
саопштења . 
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Предузећеје  ДужНо  да  у  року  од  15 дана  оД  дана  завршетка  изјашњавања  из  става  1. 
овог  члана  достави  Градској  управи  извештај  о  резултатима  изјашњавања  корисника  о  
квалитету  пружања  комуналних  услуга. 

Уколико  су  резултати  изјашњавања  корисника  из  става  1. овог  чдана  такви  да  већина  
корисника  није  задовоњна  пруженом  комуналном  услугом  Предузећа, Градска  управа  
преиспитује  рад  Предузећа, сачињава  анализу  са  предлогом  мера  за  отклањање  недостатака  
наведених  у  изјашњавању  корисника  и  доставњаје  Градском  већу. 

Градско  веће, након  разматрања  анализе  и  предложених  мера  из  става  4. овог  члана, 
доноси  акт  којим  налаже  Предузећу  да  отклони  недостатке  који  су  наведени  у  изјашњавању  
корисника, у  року  који  не  може  бити  дужи  од  90 дана.. 

Члан  5. 

Члан  31. мења  се  и  гласи: 

,,Члан  3 1. 

Корисник  плаћа  цену  комуналне  услуге  која  се  састоји  из  цене  за  обим  пружене  
комуналне  услуге  и  цене  за  погонску  спремност  система. 

Обим  пружене  комуналне  услуге  утврђује  Предузеће  и  врши  се  очитавањем  
водомера, контролног  водомера, односно  уређаја  за  мерење  количине  испуштене  воде  и  
кишомера  или  проценом  на  основу  мерила  и  критеријума  утврђених  овом  одлуком . 

Цена  за  погонску  спремност  система  се  утврђује  као  месечни  фиксни  износ  и  
намењен  је  за  изградњу  и  реконструкцију , односно  инвестиционо  одржавање  објеката  
техничког  система  из  члана  6. ове  одлуке, као  и  за  набавку  опреме, према  усвојеним  
програмима  и  плановима  Предузећа, на  којеје  Скупштина  Града  дала  сагласност.. 

Чланб. 

Члан  43. мења  се  и  гласи : 

,,Члан  43. 

Корисник  као  физичко  лице  плаћа  цену  комуналне  услуге  путем  обједињене  наплате  
комунално-стамбених  услуга . 

Изузетно  од  става  1. овог  члана  у  случају  када  не  постоје  технички  услови  за  
плаћање  цене  комуналне  услуге  путем  обједињење  наплате  комунално -стамбених  услуга, 
кориснику  обрачун  и  наплату  врши  Предузеће . 

У  случају  из  става  2. овог  члана  корисник  је  дужан  да  писаним  путем  Предузећу  
пријави  све  промене  од  значаја  за  обрачун  и  наплату  комуналне  услуге, без  одлагања, а  
најкасније  у  року  од  осам  дана  од  дана  настанка  
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Члан 7. 

Члан  44. мења  се  и  гласи: 

,,Члан  44. 

Кориснику  као  предузетнику  и  правном  лицу, поред  утврђивања  обима  пружене  
комуналне  услуге, Предузеће  врши  и  обрачун  и  наплату  комуналне  услуге. 

Изузетно  од  става  1. овог  члана  у  случају  када  не  постоје  тсхнички  услови  да  
Предузеће  врши  обрачун  и  наплату  комуналне  услуге, обрачун  и  наплата  комуналне  услуге  
може  се  вршити  путем  обједињене  наплате  комунално -стамбених  услуга. 

Корисник  из  става  1. овог  члана  nnaha цену  комуналне  услуге  на  основу  обрачуна  
за  претходни  месец  до  20. у  наредном  месецу, односно  у  року  од  осам  дана  од  дана  доставе  
обрачуна . 

Корисник  из  става  1. овог  члана  дужан  је  да  писаним  путем  Предузећу  пријави  све  
промсне  од  значаја  за  обрачун  и  наплату  комуналне  услуге, без  одлагања, а  најкасније  у  
року  од  осам  дана  од  дана  настанка  

Члан  8. 

У  члану  45. став  1. речи: ,,Корисник  из  члана  44. ове  одлуке  замењују  се  речима; 
,,Корисник  нз  члана  43. став  2. и  члана  44. став  1. ове  

Члан 9. 

У  члану  63. став  4. брише  се. 
досадашњи  став  5. постаје  став  4. 

Члан  10. 
У  члану  64. став  4. брише  се. 
досадашњи  став  5. постаје  став  4. 

Члан  11. 

У  члану  65. тачка  10. брише  се  везник: ,,и , и  додаје  се  нова  тачка  11. која  гласи: 
,,1 1. не  поступи  у  складу  са  чланом  43. став  3. ове  одлуке, и . 

,,став  4 
У  досадашњој  тачки  11. која  постаје  тачка  12. речи: ,,став  3 замењују  се  речима: 

Став  4. брише  се. 
досадашњи  став  5. постаје  став  4. 



4 

Члан  12. 

Ова  одлука  стула  на  снагу  осМог  дана  од  дана  објавдивања  у  ,,Службеном  листу  
Града  Новог  Сада . 

РЕГјУБЛиКА  СРБИЈА  
АУТОНОМнА  ПОКРАЈНА  војводинл  
ГРАД  нови  САД  
скпштивл  ГРАДА  Новог  САДА  
Број: 352-1/2020-492- 1-ј  
18. децембар  2020. године  
нови  САД  

Председница  

MЅc Јет  аринковић  Радомировић  

 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

