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42.
АКТИ НА МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ
Врз основа на член 10 став 2 од Одлуката за комунален ред на подрачјето на
општина Ресен бр.1/98 година и член 47 од Правилата на месната заедница,
Одборот на месната заедница с. Подмочани на својата седница одржана на ден
20.04.2009 , донесе:

ОДЛУКА
за начинот и условите за
користење на водоводот во
с. Подмочани
Член 1
Со оваа одлука се уредува начинот на користење на водоводот и тоа:
приклучувањето, користењето, начинот на плаќање како и правата и обврските на
давателите и корисниците на услугата.
Член 2
Под водовод во смисла на одредбите на оваа Одлука се подразбираат
каптажата (изворот), резервоарот и цела водоводна мрежа до приклучното место
на потрошувачот,
Член 3
Зафаќање на водата од изворот која е наменета за пиење се врши според
изработена техничка документација.
Член4
Заради заштита на водата за пиење од загадување се воспоставува
заштитна зона околу извориштето и резервоарот. Користењето на просторот во
заштитната зона посебно се уредува со акт на Одборот на месната заедница.
Член 5
Месната заедница е должна да обезбеди санитарно -технички исправна
вода. Месната заедница може во одредени временски периоди од годината да
донесува привремени мерки за користење на водата со цел за редовно и
подеднакво снабдување со вода на сите корисници.
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Месната заедница е должна да избере комисија која ќе се грижи околу
исклучувањето и пуштање на вентгилите, пломбирањето, хлорирањето, читањето
на водомерите и наплата.
Месната заедница е должна да ги пломбира водомерите поради
манипулација со истите.
Месната заедница е должна да обезбеди вода за пиење редовно и непрекинато,
освен:
- кога е зголемена потрошувачката на вода
-кога се намали издашноста на изворот,
-кога се интервенира на мрежата поради настанати технички
пречки, и -кога се приклучува нов корисник.
-Комисијата е должна барем еднаш неделно да го известува Одборот на
месната заедница за текот на нивната работа.
Член 6
Право на користење на водоводот, односно на добивање на приклучок
имаат оние граѓани:
- кои потекнуваат и кои живеат во селото,
- на кои нивните родители потекнуваат од селото,
- на кои придонесле за изградба на водоводната мрежа во времето на
нејзината изградба,
- кои се жители на селото и кои ќе покажат документи дека на друго место
во Р.
Македонија не поседуваат стан или куќа освен таа во селото,
- освен ако со посебен акт на Одборот на месната заедница не се реши поинаку.
Член 7
За приклучок на водоводната мрежа се плаќа 100 Евра.
Приклучувањето кон водоводната мрежа го одобрува Одборот на месната
заедница со издавање на писмена потврда (каса прими).
Приклучното место го одредува Одборот на месната заедница водејќи
сметка за сопственоста на мрежата и за рационално користење на водата како и не
оштетување на комунални објекти.
Член 8
Приклучувањето го врши стручно лице кое го oбезбедува корисникот.
Трошоците околу приклучувањето (ископот, материјалот, инсталацијата) си ги
сноси корисникот.
Доколку се направи штета при приклучувањето ја сноси корисникот.
Веднаш после абор спојката да се постави вентил поради сигурност на
мрежата од приклучното место до корисникот.
Приклучокот мора да има водомер.
Местото каде е поставен водомерот треба да биде пристапно во секое време.
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По самото приклучување во најкус временски рок да сед обезбеди септичка
јама за отпадната вода.
Член 9
Приклучокот на водоводната мрежа по правило е постојан, по исклучок
приклучокот може да биде времен.
Времен приклучок може да се одобри само во следните случаи:
- за изградба на градежен објект до негово завршување, односно додека
се стекнат услови за траен приклучок,
- доколку местото каде се наоѓа објектот нема водоводна мрежа, а има
можност да се изведе од соседниот корисник. Времениот приклучок мора
да има водомер.
Член 10
За користење на водата корисниците плаќаат по метар кубен потрошена
вода и тоа од 01.06. до 31.08.
Цената на потрошената вода по метар кубен изнесува 10 ден.
Дозволени се по шест метри кубни вода по член на семејство.
За оние семејства кои ќе ја надминат оваа граница следуваат казнени одредби
и тоа:
- за потрошени од 5 до 10 кубни метра вода над дозволеното ќе се наплаќа
по 50 ден. кубик,
- за потрошени од 10 до 20 кубни метра вода над дозволеното ќе се наплаќа
по 100 ден. кубик,
- за потрошени од 20 па нагоре кубни метра вода над дозволеното
ќе се врши исклучување од водоводната мрежа со пломбирање во траење
од 15 дена.
Пломбирањето ќе го изврши Одборот на месната заедница со комисијата
која ја врши контролата над водомерите.
Член 11
Ако не може да се утврди потрошената количина на вода поради
неисправност или нечитливост на водомерот кој проблем настанал во периодот од
01.06 до 31.08. тогаш се наплаќа паушално по 10 метри кубни по член на семејство
и ако се открие кинење на пломбата на водомерот за време на мерењето ќе се
наплати по 20 метри кубни по член.
Член 12
Ако треба корисникот да интервенира над водомерот треба да ја извести
комисијата за контрола дека мора да се скине пломбата и по завршување на
интервенцијата повторно да се пломбира.
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Член 13
Читањето на бројчаникот на водомерот ќе се врши на 01.06. а ќе го врши
комисија која на корисникот ќе му остави состојба на бројчаникот и на 31.08. при
повторното читање ќе се врши наплатата и ќе се издава потврда за наплатено
(каса прими),
Корисниците се должни во секое време да имаат исправен водомер а
посебно во времето кога се врши наплата на потрошената вода.
Корисниците се должни да му овозможат на комисијата непречено читање на
водомерот и контрола на неговата исправност како и контрола врз имотот во кој
може да се злоупотреби користењето на водата.
Член 14
Комисијата може да врши читање на водомерите и во период кога се чувствува
недостаток на вода од разни причини, да врши проверка на потрошената вода,
да врши контрола врз имотот во кој може да се злоупотреби користењето на
водата и може да дава упатства за штедење задолжителни за корисниците.
Член 15
Одборот на месната заедница може на одредени корисници да го
прекине снабдувањето со вода во следните случаи:
- ако бесправно се вклучи на водоводната мрежа,
- ако корисникот не поставил водомер,
- ако местото каде го поставил водомерот е непристапно,
- ако настане оштетување на мрежата од приклучното место до корисникот,
- ако не обезбеди септичка јама за отпадната вода,
- ако не ја плати потрошената вода во рок од три месеци од последното читање
се до неговото плаќање,
- ако не изврши поправка или замена на водомерот кој не е исправен,
- ако пред водомерот приклучи потрошач на вода, чешма,
- ако не се придржува кон актите донесени од Одборот на месната заедница
за начинот на користење на водата.
Член 16
-

да се врши приклучување на водоводната мрежа без писмена потврда од
Месната заедница,
да се врши приклучување без да се постави водомер,
да се врши приклучување на вода без да се постави вентил на абор спојката,
да се врши интервенции на водоводната мрежа пред водомерот, да се вршат
било какви дејствија во заштитните зони околу изворот и околу резервоарот
забрането е во периодот од 01.06. до 31.08.да се врши варење на ракија, да
се користи за градење на објекти, да се користи за миење на возила, да се
користи водата за пиење за поливање на земјоделски култури.
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Член 17
Постапката за прекршоци ќе се води кај Основниот суд во Ресен.
Член 18
За спроведување на оваа Одлука ќе се грижи Одборот на месната заедница.
Член 19
Тумачењето на одредбите на оваа Одлука ги дава Одборот на месната
заедница.
Член 20
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен гласник на општина Ресен.

ОДБОР НА МЕСНАТА ЗАЕДНИЦА НА С.ПОДМОЧАНИ

Бр.08 – СЛ
20.04.2009 година

Претседател,
Томе Павловски с.р.
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