
ЈПКД  „ОБЛЕШЕВО“-ОБЛЕШЕВО 

Бр. ______________________ 

      __________________  год. 

 

 

Врз основа член 48 од Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни 

води (Сл. весник на РМ бр. 68/2004, 28/2006, 103/2008, 17/2011, 54/2011, 163/2013, 10/2015, 147/2015 и 31/2016) на ден 

___________________  година се склучи следниот  

 

Д  О  Г  О  В  О  Р 
За снабдување со вода за пиење 

 
Склучен на ден  _________________ 20____ помеѓу: 

 

1. ДАВАТЕЛ НА УСЛУГА: ЈПКД  „Облешево“- Чешиново-Облешево, претставувано 

од директорот ____________________________  од една страна, и 

2. КОРИСНИК НА УСЛУГА: _______________________________ со адреса на живеење 

______________________  и ЕМБГ ____________________ . 

 

                                                                           Член 1 

         Предмет на овој договор е утврдување на меѓусебните права и обврски помеѓу давателот и 

корисникот на услугата согласно одредбите од Законот за снабдување со вода за пиење и 

одведување на урбани отпадни води за куќниот приклучок во сопственост на ________________ 

_____________________, кој се наоѓа на ул.___________________ бр.____ во с. ______________ 

 

                                                                            Член 2 

         Давателот на услугата се обврзува да врши редовно и непрекинато снабдување со 

исправна вода за пиење преку водоснабдителниот систем во с.__________________. 

 

                                                                            Член 3 

Количината на потрошената вода за пиење ќе се мери со водомер. 

 

                                                                            Член 4 

       Давателот на услугата се обврзува да ги чита водомерите секој месец  во текот на годината 

и да доставува сметки кон корисникот за остварената месечна потрошувачка на вода 

           

                                                                            Член 5 

       Ако со водомерот поради различни причини не може да се утврди стварната потрошена 

количина на вода, пресметката и наплатата до поставување на исправен водомер ќе се изврши 

врз основа на просечната годишна потрошувачка пред констатирањето на неисправноста на 

водомерот. 

       Во случај на став 1 на овој член, корисникот е должен на сопствена сметка во рок од 1 

месец да обезбеди исправен водомер, а во колку тоа не го стори, давателот на услугата на 

сметка на корисникот ќе постави исправен водомер. 

 

                                                                             Член 6 

       Приклучување на водоводната мрежа, демонтирање, монтирање, чистење, поставување и 

замена на водомер од член 3 од овој Договор, согласно закон го врши исклучиво давателот на 

услугата, а за сметка на корисникот. 

 

                                                                             Член 7 

      Корисникот на услугата е должен да овозможи несметан пристап до локацијата каде е 

поставен водомерот на овластен работник на давателот на услугата заради читање на 



водомерите и одржување на водоводниот приклучок, исклучување поради неплаќање на 

доспеани сметки за вода, контрола на исправноста на водоводната мрежа и други уреди чија 

неисправност може да предизвика неисправност на јавната водоводна мрежа. 

 

                                                                             Член 8 

      Корисникот на услугата е должен редовно да ја одржува внатрешната водоводна 

инсталација, водомерната шахта или местото каде е поставен водомерот, како и истиот да го 

заштити од механички и други оштетувања. 

 

                                                                             Член  9 

      Корисникот на услугата е должен веднаш, а најдоцна 3 дена по откривањето на секаков 

дефект што ќе настане на водоводниот приклучок, водоводната шахта, како и сите измени кои 

влијаат на начинот на водоснабдувањето или пресметката на потошената вода, да го извести 

давателот на услугата, особено за: 

- Неисправен водомер 

- Пломба, механички оштетено куќиште и сл. 

- Промена на сопственоста, 

- Пренамена на објектот (од станбен во деловен и обратно) 

          

                                                                              Член 10 

(1) Плаќањето на извршената услуга ќе се врши по доставена сметка – фактура за месечната 

потрошувачка на вода секој месец во по цена од 20 денари за м3, кон која се пресметува 

и  ДДВ од 5%.  

(2) Давателот има право да врши корекции на цената на водата во зависност од 

објективните трошоци на водоснабдителниот систем. 

 

                                                                               Член 11 

      Корисникот на услугата е должен и се обврзува редовно да ги плаќа месечните сметки за 

користената услуга – потрошена вода. 

 

                                                                               Член 12 

      Давателот на услугата има право на корисникот да му го прекине снабдувањето со вода во 

случај на непочитувањето на одредбите од овој договор, неплаќање на фактурите, а по 

претходна писмена опомена како и во други случаи утврдени со закон. 

      Трошоците за прекинувањето од став 1 од овој член како и повторно приклучување паѓаат 

на товар на корисникот. 

 

                                                                    Член 13 

      Овој договор е склучен на ден ________________ и е со важност од три години. Доколку 

корисникот не го потпише овој договор,  ќе му биде прекинато снабдувањето со вода за пиење. 

 

                                                                                Член 14 

     Во случај на спор, надлежен е Основниот Суд Кочани. 

 

                                                                                Член 15 

    Договорот е составен во 2 еднакви примероци, по еден за секоја од договорените страни. 

 

 

 

 

               КОРИСНИК                                                                ДАВАТЕЛ НА УСЛУГАТА 

                                                                                           ЈПКД „Облешево“ – Чешиново-Облешево   

                                                                                                                     Директор     

 

      ______________________                                                    _____________________                                                                      


