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На основу Одлуке о утврђивању општих услова за одржавање и коришћење сеоских водовода, 

грађани насељених места Баце, Плочник, Калудра и Туларе, а после одржане јавне расправе на 

зборовима грађана, донели су  

 

 

П Р А В И Л Н И К  

О КОРИШЋЕЊУ  И ОДРЖАВАЊУ ВОДОВОДА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА БАЦЕ, 

ПЛОЧНИК, КАЛУДРА И ТУЛАРЕ 

 

 

 

Уводне одредбе 

 

Члан 1. 

 

 Овим правилником регулишу се питања. 

 -појам водовода; 

 -појам насељеног места; 

 -статус водовода; 

 -начин коришћења водовода; 

 -начин управљања и одржавања водовода; 

 -проширење водовода, као и мере за спречавање недозвољеног и неовлашћеног 

коришћења водовода. 
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Члан 2. 

 

 Водовод насељених места Баце, Плочник, Калудра и Туларе је локални водовод и има 

статус јавног објекта у својини грађана који су учествовали у изградњи водовода. 

 Водовод насељених места Баце, Плочник, Калудра и Туларе саграђен је средствима 

грађана ових насељених места, донацијом међународних организација, као и средствима 

Општине Прокупље. 

 Средства уложена у изградњу водовода су неповратна, чак и у случају када учесник у 

изградњи водовода или његови правни следбеници из било којих разлога не желе да користе 

водовод. 

 Право на коришћење водовода је лично право сваког учесника и не може бити предмет 

отуђења-продаје, изузев ако се продаје кат. парцела на којој се већ користи легални 

прикључак, при чему учесник губи право да на територији тог насељеног места или другог из 

овог правилника на нови прикључак. 

 

Члан 3. 

 

 Под појмом водовод подразумера се артерска бушотина са целокупном опремом за 

извлачење воде, као и главна водоводна мрежа од артерског бунара до разделних шахти по 

насељеним местима, као и  секундарна водоводна мрежа под којом се подразумева мрежа до 

разделних шахти за свако појединачно домаћинство. 

 Корисници водоводне мреже су власници водоводних шахти и мреже од водомера до 

кућне инсталације. 

 

 

Члан 4. 

 

 Под насељеним местом подразумева се насељено место у катастарским општинама 

Баце, Плочник, Калудра и Туларе. 

 За случај пресељења из једног у друго од наведених места учесник у изградњи 

водовода има право  да тражи прикључак  у ново настањено место, под условом да претходни 

прикључак ,,угаси,, а ако то не жели, право на стицање новог прикључка има као и сваки други 

грађанин који жели нови прикључак. 

 

Члан 5. 

 

 Право на коришћење водовода имају сви учесници у изградњи. 

 Становници насељених места Баце, Плочник, Калудра и Туларе могу стећи право на 

прикључак под условом да се писано обрате главном одбору за коришћење водовода, изврше 

уплату у висини коју одреди главни одбор, као и обезбеде неопходне техничке услове за 

прикључење. 

 

Члан 6. 

 

 Вода из водовода може се користити искључиво  и приоритетно за пиће и одржавање 

личне хигијене у домаћинству. Вода се може користити и за  напајање стоке и живине. 

 Вода се може користити и за заливање мањих површина, али само под условом да 

главни одбор процени да је издрашност извора таква да коришћење воде за заливање не 

угрожава основну намену водовода. 

 Главни одбор који управља водоводом може у целини или делимично ограничити или 

забранити употребу воде из водовода за заливање. 
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Члан 7. 

 

 Главни одбор који управља водоводом је дужан да благовремено и увек унапред 

упозна и упозори све кориснике водовода да је ограничена потрошња воде. 

 Ово обавештење даје се у писаној форми истицањем објаве на месту прописаном за 

огласе, а ако таквог нема у насељеном месту, на видним местима. 

 Даном истицања ове објаве сматра се да су сви грађани упознати. 

 Пре било каквог ограничења или смањења количина воде која се може трошити мора 

се извршити очитавање мерних инструмената-водомера о чему се сачињава записник. Код 

сачињавања записника о очитаном водомеру мора присуствовати власник водомера, а ако овај 

одбије или је спречен да присуствује водомер се може очитати у присуству два пунолетна 

грађанина који својим потписима потврђују да је водомер исправно очитан. 

 

Члан 8. 

 

 На почетку сваке године, а најкасније до 31.03. главни одбор који управља водоводом 

доноси одлуку о накнади за утрошену воду. 

 Цена се рачуна по метру кубном утрошене воде. 

 Уз одлуку о цени воде по метру  кубном, доноси се и одлука о цени воде која је 

утрошена преко прописане количине. 

 Цена из претходног става може бити већа за највише 10 пута. 

  

Члан 9. 

 

 Очитавање водомера врши овлашћено лице и то једном месечно у периоду од 01. до 10. 

у месецу. 

 Очитавање водомера овлашћено лице може вршити у свако време, сем у невреме. 

 Под невременом се подразумева време између 23 часа и 06 часова ујутру. 

 Само изузетно и на изричито одобрење одбора за управљање водоводом очитавање се 

може извршити и у невреме, ако постоји основана сумња да се у овом периоду код 

осумњиченог лица вода користи на начин који није дозвољен. Овакав преглед може извршити 

овлашћено лице у присуству најмање два члана главног одбора. 

 

Члан 10. 

 

 Лице овлашћено за очитавање водовода, истовремено је овлашћено и за наплату. 

 Лице овлашћено за наплату и очитавање је обавезно да сав прикупљени новац, одмах а 

најкасније у року од три дана уплати на одговарајући текући рачун, специјално отворен за ову 

намену, а који гласи на име главног одбора за водоснабдевање. 

 Свако задржавање новца преко рока из претходног става сматаће се неовлашћеном 

послугом туђим новцем. 

 О извршеној наплати овлашћено лице издаје одговарајућу признаницу, која мора да 

садржи количину утрошене воде, цену по кубику, укупан износ, као и период на који се односи 

утрошена вода, а признаница мора бити снабдевена потписом и печатом. 
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Члан 11. 

 

 Водоводом управља главни одбор за водоснабдевање. 

 Главни одбор за водоснабдевање има укупно девет чланова. 

 Обзиром на различити број корисника по насељеним местима, главни одбор 

сачињавају три представника насељеног места Туларе, по два представника насељених места 

Плочник и Баце, а један представник је из Калудре. 

 Једног члана главног одбора делегира Стручна служба месних заједница. 

 Приликом избора представника насељених места мора се водити рачуна о 

територијалном распореду у оквиру самог насељеног места. 

 Главни одбор ради у пуном саставу, а одлуке доноси већином гласова. 

 Чланове главног одбора делегира свако насељено место, на збору корисника водовода, 

са мандатом од четири године, колико траје и мандат главног одбора. 

 У току трајања мандата свако од насељених места може извршити замену свога члана у 

главном одбору. 

 Главни одбор бира председника на период од четири године и он је представник 

главног одбора у спољном свету, односно представља главни одбор у преговорима са трећим 

лицима. 

 Председник главног одбора, као и чланови главног одбора могу бити искључиво 

корисници водовода, изузев члана кога делегира Стручна служба месних  заједница. 

 

Члан 12. 

 

 Главни одбор одлучује о свим питањима од интереса за водовод, штитећи при томе 

општи и појединачни  интерес сваког грађана. 

 Главни одбор има искључиво право да одобрава нове прикључке, као и да одређује 

услове и цену под којима се ти прикључци могу остварити. 

 Главни одбор је дужан да на захтев било кога од четири дела у сваком тренутку 

поднесе извештај о свом раду, а редовно то чини једанпут годишње, најкасније до 31.03. за 

претходни период. 

 Председник главног одбора ће код надлежне банке депоновати потпис и овлашћен је за 

потписивање свих налога за плаћање, као и закључење правних послова који се тичу водовода, 

а по претходно прибављеној одлуци главног одбора. 

 

Члан 13. 

 

 Гласање у главном одбору обавља се по принципу један представник један глас. 

 За члана главног одбора не може бити бирано лице против кога се води кривични 

поступак или лице које је осуђивано за кривична дела за која се гони по службеној дужности, 

као и лице које се на било који начин огрешило о овај правилник или против кога је по 

одредбама ових правилника подношена пријава или изрицана мера. 
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Члан 14. 

 

 Главни одбор за водоснабдевање може подносити пријаве надлежним органима и 

Основном суду за прекршаје против корисника водовода који су се огрешили о правила начина 

коришћења водовода или закона. 

 Под прекршајима се подразумева: 

-намерно оштећење постојећег водовода и инсталација, 

-неовлашћено скидање водомера или механичке промене на њему са намером приказивања 

мање потрошње; 

-самовољно и непотребно раскопавање водоводне мреже; 

-ненаменско коришћење воде супротно одлукама главног одбора; 

-коришћење туђег прикључка или давање дозволе другом лицу да се прикључи на мерни 

инструмент-водомер. 

-прекомерна потрошња воде преко одлуке о ограничењу; 

-изазивање кварова на водоводној мрежи, мерном инструменту или другом делу водоводне 

инсталације. 

-ометање овлашћеног лица приликом обављања послова на поправци водовода или очитавању 

мерних инструмената. 

 

Члан 15. 

 

 За прекршај из претходног члана може се изрећи новчана казна у износу од 5.000,00 до 

50.000,00 динара и  искључење воде у трајању од једног до шест месеци. 

 

Члан 16. 

 

 На основу овог правилника главни одбор ће донети одговарајуће одлуке неопходне за 

спровођење овог правилника. 

 

Члан 17. 

 

 Овај правилник усвојен је на зборовима грађана, корнисника воде насељених места 

Баце, Плочник, Калудра и Туларе, о чему су сачињени записници и представљају саставни део 

овог правилника. 

 

Члан 18. 

 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу 

Општине Прокупље.` 

 

 

 

 

          П Р Е Д С Е Д Н И К  

                        ГЛАВНОГ ОДБОРА 

         Павле Јездимировић, с.р. 
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