
 

  На основу члана 3. став 1. тачка 35. Закона о водама („Службени гласник 
Републике Србије“ број 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18)  члана 2. Закона о 
комуналним делатностима ( Службени гласник РС број 88/2011, 104/2016 и 
95/2018 )  члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( Службени 
гласник Рс број 129/07, 83/2014, 101/2016  и 47/2018) и члана 40. Статута 
Општине Ариље („Службени гласник Општине Ариље“ број 13/2019), 
 
 Скупштина општине Ариље, на 26. седници одржаној  17. 05. 2019. године, 
доноси 

 

 

 
О Д Л У К У O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ  

О СНАДБЕВАЊУ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊУ И ОДВОЂЕЊУ 
ОТПАДНИХ ВОДА ОПШТИНЕ АРИЉЕ 

 
 

Члан 1. 
 

 Мења се  члан 4. став 2. Одлуке о снадбевању  водом за пиће, 
пречишћавању и одвођењу отпадних вода општине Ариље који сада гласи: 
 

 „ јавни водовод јесте скуп повезаних објеката који су у функцији захватања 
воде из уређеног и заштићеног изворишта, пречишћавања, складиштења и 
транспорта воде за пиће дистрибутивном водоводном мрежом до водомера 
корисника, који корисницима испоручује  више од 10м3/ дан воде за пиће или 
водом за пиће снадбева више од 50 становника.“ 
 

 Допуњује се члан 4. Одлуке новим ставом 5. који гласи: 
 

 „ Преузимање јавних водовода у складу са чланом 4. став 2. извршиће се 
на следећи начин: 
- Јавно комунално предузеће дужно је  да  изврши евидентирање  јавних 
водовода на тероторији општине Ариље који до дана доношења Одлуке нису 
били у систему јавног комуналног предузећа,    
- Јавно комунално предузеће дужно је да преузме јавне водоводе закључивањем 
уговора са физчким  или правним лицима   којим ће регулисати међусобна права 
и обавезе, 
- Јавно комунално предузеће дужно је да записнички констатује техничке 
карактеристике  јавних водовода  и опреме, 
- Јавно комунално предузеће дужно је да у случају потреба предложи надлежном 
органу јединице локалне самоуправе потребне мере и активности на јавним 
водоводима ради квалитативне и квантитативне испоруке воде за пиће а у складу 
са позитивно правним прописима из ове области.“ 
 

 
Члан 2. 

 
 Јавно комунално предузеће  дужно је да у року од годину дана од дана 
ступања на снагу  Одлуке изврши све обавезе  из члана 1. Одлуке. 
 



 

  

Члан 3. 
   
 Досадашњи корисници водвода који изменом  Одлуке добијају статус 
корисника на јавним водоводима дужни су да регулишу међусобне обавезе са  
Јавним комуналним  предузећем. 
 

Члан 4.  
 
 Допуњује се члан 103. Одлуке новим ставом 9. који гласи: 
 
 „ поступи противно одредбама из члана 3. Одлуке о измени и допуни 
Одлуке о снадбевању  водом за пиће, пречишћавању и одвођењу отпадних вода 
општине Ариље “. 
 
 

Члан 5.  
 

 Допуњује се члан 21. Одлуке тако да после  става 3. додаје се нови став 
који гласи: 
 
 „Корисници услуга – сва физичка и правна лица на име трошкова 
одржавања водоводног прикључка плаћају износ  од 50 динара.“ 
  

 Досадашњи став 4. овог члана постаје став 5. 
 
 

Члан 6.  
 
 У свему осталом примењиваће се одредбе Одлуке о снадбевању  водом за 
пиће, пречишћавању и одвођењу отпадних вода општине Ариље. 
 
 

Члан 7. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана доношења а објавиће се у 
Службеном гласнику Општине Ариље. 
 

 

 

 
ОПШТИНА АРИЉЕ 

- Скупштина општине - 
III   број          /2019,17. 05. 2019. године 

 
 

Председник Скупштине општине 

                   Драгиша Терзић 

 

 

 



 

 

 

 
Образложење 

 
Правни основ за доношење Одлуке је: 
 
-  члан 3. став 1. тачка 35. Закона о водама („Службени гласник Републике 

Србије“ број 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18) који гласи: 
“ јавни водовод јесте скуп повезаних објеката који су у функцији захватања 

воде из уређеног и заштићеног изворишта, пречишћавања, складиштења и 
транспорта воде за пиће дистрибутивном водоводном мрежом до водомера 
корисника, који корисницима испоручује  више од 10м3/ дан воде за пиће или 
водом за пиће снадбева више од 50 становника,“ 

 

- члан 2. Закона о комуналним делатностима ( Службени гласник РС број 
88/2011, 104/2016 и 95/2018)  који гласи: 

„Комуналне делатности у смислу овог закона су делатности пружања 
комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и 
правних лица код којих је јединица локалне самоуправе дужна да створи услове 
за обезбеђење одговарајућег квалитета, као и надзор над њиховим вршењем. 

Комуналне делатности су делатности од општег интереса. 
Комуналне делатности су: 
1) снадбевање водом за пиће;“ 
 

-члан 4.  став 1. Закона о комуналним делатностима ( Службени гласник РС 
број 88/2011, 104/2016 и 95/2018)  који гласи:  

„ Јединица локалне самоуправе, у складу са овим законом, обезбеђује 
организационе, материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и 
функционисање комуналних објеката и за техничко и технолошко јединство 
система и уређује обављање комуналних делатности и њихов развој.“ 

 

- -члан 5.  став 1. Закона о комуналним делатностима ( Службени гласник 
РС број 88/2011, 104/2016 и 95/2018 )  који гласи: 

 

„Комуналну делатност могу обављати јавно предузеће, привредно 
друштво, предузетник или други привредни субјект:“ 

 

 
 

Обрађивач 

Општинска управа 


