
На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС",
бр. 88/2011), члана 20. став 1. тачка 5. и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр.129/07), члана  39. Статута општине
Ариље ("Сл.гласник општине Ариље, бр. 6/08, 6/10 и 5/14), Скупштина општине
Ариље, на седници одржаној   _____ 2018.  године, донела је

О Д Л У К У O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О СНАБДЕВАЊУ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ, 

ПРЕЧИШЋАВАЊУ И ОДВОЂЕЊУ ОТПАДНИХ ВОДА
ОПШТИНЕ AРИЉЕ

Члан 1.

        Мења се члан 100. став 1. Одлуке о снабдевању водом за пиће, 
пречишћавању и одвођењу отпадних вода општине Ариље у одељку Казнене 
одредбе и гласи:
        „Новчаном казном у износу од 50.000 динара казниће се ЈКП ако:»

         У свему осталом став 1. члана 100. Одлуке остаје на снази.

        Мења се члан 100. став 2. Одлуке и гласи:
        „ Новчаном казном у износу од 25.000 динара казниће се одговорно лице у 
правном лицу за прекршај из става 1. овог члана“.

Члан 2.

         Мења се члан 101. став 1. Одлуке и гласи:
       „Новчаном казном у износу од 50.000 динара казниће се за прекршај правно
лице  ако:»

           У свему осталом став 1. члана 101. Одлуке остаје на снази.

           Мења се члан 101. став 2. Одлуке и гласи:
        „ Новчаном казном у износу од 25.000 динара казниће се одговорно лице у 
правном лицу за прекршај из става 1. овог члана“.

Члан 3.

         Мења се члан 102. став 1. Одлуке и гласи:
        „Новчаном казном у износу од 25.000 динара казниће се предузетник  ако:»

           У свему осталом став 1. члана 102. Одлуке остаје на снази.

                                                           



Члан 4.

         Мења се члан 103. став 1. Одлуке и гласи:
        „Новчаном казном у износу од 5.000 динара казниће се грађанин  ако:»

           У свему осталом став 1. члана 103. Одлуке остаје на снази.

Члан 5.

Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у
„Службеном гласнику општине Ариље“.

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине

01 број 352- _____   /2018,  _____ 2018 године

Председник Скупштине општине
          Драгиша Терзић



Образложење

Правни основ за измену Одлуке је члан 1. Закона о изменама и допунама
Закона о прекршајима ( Службени гласник РС број 13/2016 ) којим је промењен
члан 39. став 2. и 3. Закона о прекршајима ( Службени гласник РС број 65/2013 )
тако да измењени гласе:

 „  Изузетно  од  одредаба  става  1.  овог  члана  новчана  казна  може  се
прописати у фиксном износу за физичка лица и одговорна лица од 1.000 до
50.000 динара, за предузетника од 5.000 до 150.000 динара и за правно лице од
10.000 до 300.000 динара. 

Одлуком скупштине аутомонме покрајине, скупштине општине, скупштине
града  или скупшине града Београда могу се прописати новчане казне само у
фиксном  износу  и  то  од  минималног  до  половине  највишег  фиксног  износа
прописаном у ставу 2. тог члана“.

Извод из Одлуке- чланови Одлуке који се мењају

4. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 100.

Новчаном казном у износу од 50.000,00 до 500.000,00 динара казниће се ЈКП
ако :

1)  кориснику  услуга не обезбеди континуирану испоруку, довољан притисак и
количину здравствено и хигијенско исправне  воде за пиће ( чл. 5 одлуке );
2) не предузме неопходне мере у случају опште несташице  воде ( чл. 58. одлуке );
3)  не  стара  се  о  објектима  јавног  водовода  и  канализације  и  не  одржава  их  у
исправном стању ( чл. 16 и чл. 89 одлуке );
4)  не  отклони  кварове  у  одређеном  року  на  објектима  јавног  водовода  и
канализације 
( чл. 33 и чл 83 одлуке );

Новчаном  казном  у  износу  од  12.500,00  до  25.000,00  динара  казниће  се
одговорно лице  у правном лицу за прекршај из претходног става овог члана.

Члан 101.

Новчаном казном у износу од 50.000,00 до 500.000,00 динара казниће се  правно
лице  ако: 
1) изводи радове на јавној водоводној и канализационој мрежи без одобрења ЈКП 
2) без одобрења ЈКП изврши прикључење на јавну водоводну и канализациону
мрежу ( чл. 8 и чл. 70 одлуке );
3) изврши спајање физичком везом јавне водоводне мреже и мреже било ког другог
изворишта воде ( чл. 25 одлуке );
4)  користи  воду  са  сопственог  изворишта,   испушта  у  јавну  канализациону
мрежу,а не угради мерни инструмент ради мерења количине испуштене воде ( чл.
73 одлуке );
5) поступи противно одредбама чл. 28 и чл. 86 одлуке;
6)  забрани приступ водомеру приликом очитавања и  контроле  потрошње воде,
искључења са јавне водоводне мреже или било које друге интервенције на јавној
водоводној мрежи



Новчаном казном у износу од 12.500,00 до 25.000,00 динара казниће се одговорно 
лице  у правном лицу за прекршај из претходног става овог члана.

Члан 102
Новчаном  казном  у  износу  од  25.000,00  до  250.000,00  динара  казниће  се

предузетник ако :
1) изводи радове на јавној водоводној и канализационој мрежи без одобрења ЈКП 
2) без одобрења ЈКП изврши прикључење на јавну водоводну и канализациону
мрежу
 ( чл. 8 и чл. 70 одлуке );
3) изврши спајање физичком везом јавне водоводне мреже и мреже било ког другог
изворишта воде ( чл. 25 одлуке );
4)  користи  воду  са  сопственог  изворишта,   испушта  у  јавну  канализациону
мрежу,а не угради мерни инструмент ради мерења количине испуштене воде ( чл.
73 одлуке );
5) поступи противно одредбама чл. 28 и чл. 86 одлуке;
6)  забрани приступ водомеру приликом очитавања и  контроле  потрошње воде,
искључења са јавне водоводне мреже или било које друге интервенције на јавној
водоводној мрежи

Члан 103
Новчаном  казном  у  износу  од  10.000,00  до  25.000,00  динара  казниће  се

грађанин ако :
1) изводи радове на јавној водоводној и канализационој мрежи без одобрења ЈКП 
2) без одобрења ЈКП изврши прикључење на јавну водоводну и канализациону
мрежу 
( чл. 8 и чл. 70 одлуке );
3) изврши спајање физичком везом јавне водоводне мреже и мреже било ког другог
изворишта воде ( чл. 25 одлуке );
4)  користи  воду  са  сопственог  изворишта,   испушта  у  јавну  канализациону
мрежу,а не угради мерни инструмент ради мерења количине испуштене воде ( чл.
73 одлуке );
5) поступи противно одредбама чл. 28 и чл. 86 одлуке;
6)  забрани приступ водомеру приликом очитавања и  контроле  потрошње воде,
искључења са јавне водоводне мреже или било које друге интервенције на јавној
водоводној мрежи;
7) изврши повезивање објеката који служе за узгој домаћих животиња са јавном
канализационом мрежом ( чл. 74 одлуке ),
8) поступи противно одредбама чл.93 одлуке

Обрађивач
Општинска управа


