ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
``ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА``
ЗРЕЊАНИН
ПИБ: 101162753
Матични број: 08049637
Tекући рачуни:
170-30024659000-11
205-98998-11

Адреса:
Петефијева 3
23101 Зрењанин

Контакт:
Тел: 023/593-000
Тел: 0800/024-023
Факс: 023/562-535
Мејл: office@vikzr.rs
Веб: www.vikzr.rs

Број:
Датум:

УГОВОР
О начину обрачуна и плаћања накнаде за потрошену воду и коришћење канализације
Закључен дана : _________. 2018. године, у Зрењанину, између :

1. ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА '' Зрењанин,
Петефијева бр.3
PIB :101162753 ; Mатични број : 08049637
Текући рачун бр. : 170-30024659000-11 Уникредит банка
Које заступа в.д. директора Предраг Бодирога дипл.ецц.
(у даљем тексту : Давалац услуга) и
2. Име и презиме корисника: _____________________
Адреса корисника: ____________________________
Мерно место: _________________________________
ЈМБГ: _______________________________________
Број л.к. : ____________________________________
Шифра корисника: ___________________________
Контакт телефон: _____________________________
Члан 1.
На основу Одлуке о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и
отпадних вода („Службени лист Града Зрењанина“ бр. 31/2014, 14/2015, 24/2015, 21/2016 i 37/2017
у даљем тексту Одлука) корисник плаћа цену комуналне услуге према обиму пружене комуналне
услуге.
Обим пружене комуналне услуге утврђује Предузеће.
Утврђивање обима пружене комуналне услуге врши се очитавањем водомера, односно
уређаја за мерење количине испуштене воде или проценом на основу мерила и критеријума
утврђених овом одлуком.

Члан 2.
Предузеће утврђује обим испоручене воде проценом у следећим случајевима:
1. Када је објекат привремено остао без водомера или када је водомер неисправан,
2. Када корисник онемогући очитавање водомера или корисник који самостално очитава
не пријави стање,
3. У зимском периоду, када временске прилике онемогућавају очитавање,
4. Код прикључака на јавни водовод без одговарајуће документације,
5. За испоруку воде за потребе организовања спортских, туристичких и других
манифестација (ако се количина неможе мерити водомером).
У случајевима из става 1. тач.1.до3.,овог члана, процена се врши на основу просека
испоручене количине воде кориснику у претходној години, односно на основу просека испоручене
количине воде кориснику очитане на водомеру у најмање три предходна очитавања.
У случају из става 1. тачка 4. овог члана, обим испоручене воде утврђује се тако што се по
члану домаћинства наплаћује по 5м3 воде.
У случају из става 1. тачка 5, овог члана, процена се врши на основу хидрауличког
прорачуна.
Ако корисник нема уграђен уређај за мерење количине испуштене воде, обим те комуналне
услуге утврђује се на основу количине испоручене воде, утрђене на начин предвиђен Одлуком.
Ако се корисник снабдева водом из сопственог изворишта, количина испуштене воде
утврђује се на основу очитавања мерног уређаја сопственог изворишта.
Количина испуштених подземних вода у јавну канализацију из депресионих бунара,
дренажних пумпи и иглофилтерских система мери се мерним уређајима.
Уколико није могуће постављање мерних уређаја, процена количине испуштених
подземних вода врши се волуметријском методом.
Члан 3.
Цене комуналних услуга и износе накнада других услуга корисницима, утврђује Надзорни
одбор Предузећа. На одлуку о цени комуналне услуге сагласност даје Градско веће.
Члан 4.
Корисник је дужан да писаним путем Предузећу пријави све промене од значаја за пружање
и утврђивање обима пружене комуналне услуге, без одлагања, а најкасније у року од осам дана од
дана настанка промене.
Члан 5.
Потписнице Уговора се обавезују да ће о променама елемената из овог Уговора
благовремено обавестити другу уговорну страну.
Члан 6.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим
Уговором, непосредно примењују одредбе закона о облигационим односима, важећим на
територији Републике србије, као и Одлука о условима и начину обављања послова у вршењу
комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода.
Члан 7.
Овај Уговор је закључен на неодређено време. Уговор престаје да важи отказом корисника.
Измене и допуне овог Уговора, потписници могу вршити искључиво анексом у писаној форми.

Члан 8.
Све евентуалне спорове, настале из овог Уговора, уговорне стране су сагласне да решавају
споразумно, а уколико то није могуће уговарају надлежност стварно надлежног суда у Зрењанину.
Члан 9.
Овај Уговор јр сачињен у 2 истоветна примерка, од којих по 1 примерак задржава свака
уговорена страна за своје потребе.

За Даваоца услуга
_____________________________
в.д. Директора Предраг Бодирога

Корисник услуга
_________________________

