Број: 02-83/1-2020
Датум: 17.03.2020.
Сомбор, Белог голуба бр. 5
тел: 025/464-222
www.vodokanal.co.rs
e.mail: dir@vodokanal.co.rs

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања („Сл. гласник РС“ бр. 29/2020
од 15.03.2020. године), на основу наредби и препорука Градског штаба за ванредне
ситуације Града Сомбора од 16.03.2020. године, на основу чл. 197. Закона о раду,
Директор ЈКП ''Водоканал'', Сомбор, доноси следећа:

ПРАВИЛА О ПОСТУПАЊУ НА РАДУ У ВАНРЕДНОМ СТАЊУ ЗА СЛЕДЕЋЕ
ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ У ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР:

I - ЦСВ ЈАРОШ И ВОДОВОДНА МРЕЖА ГРАДА И НАСЕЉЕНИХ МЕСТА
1. Забрањује се улазак лица која нису запослена на ЦСВ Јарош;
2. Два пута дневно вршити дезинфекцију јавних чесми у граду;
3. Радници ангажовани на одржавању водоводне мреже града и насељених места
обављаће радове искључиво на санацији кварова на уличној мрежи и у
водоводним шахтама потрошача.

II - СЕКТОР ТЕХНИЧКЕ ПРИПРЕМЕ, ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА
И УПРАВЉАЧКИХ СИСТЕМА
1. Захтеви за прикључке на водоводну и канализацију мрежу странке могу
подностити искључиво путем електронске поште (образац Захтева преузети са
сајта ЈКП „Водоканал“-а www.vodokanal.co.rs ). Сви поднети Захтеви биће
обрађени након укидања ванредног стања. Предмети који су у току, односно где
је пројектант израдио ИДП и доставио документацију у електронском облику
бици обрађени по стандардној процедури. Склапање Уговора и споразума неће
се вршити у време трајања ванредног стања.
2. Издавање техничких информација и услова путем Централне евиденције
обједињене процедуре (ЦЕОП) вршиће се по досадашњој устаљеној процедури
у законком року.
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III - СЕКТОР ИЗГРАДЊЕ
1. Обустављају се сви радови на изградњи прикључака на водоводну и
канализациону мрежу.

IV - СЕКТОР ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ И БАЖДАРНИЦЕ
1. Обуставља се замена водомера;
2. Обустављаја се верификација интерних водомера и контрола;

V - СЕКТОР ПРИКУПЉАЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА И
ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ
1. Улазак трећих лица у круг Уређаја за пречишћавање отпадних вода се
ограничава. Улазак је могућ искључиво уз појачане мере безбедности док траје
ванредно стање.

VI - СЕКТОР ФИНАНСИЈА
1. Шалтерска служба:
На улазним вратима Предузећа видно је истакнут натпис којим се странке
обавештавају да сачекају излазак претходне странке из шалтер сале. Лице из службе
обезбеђења надгледа уласке и изласке и даје знак странкама за улазак уколико су све
мере безбедности испуњене, односно шалтер сала слободна.
Улазак странака се ограничава на два човека у исто време у шалтер сали,
од којих један врши плаћање, а други се припрема за плаћање. У току трајања
ванредног стања радиће само један шалтер.
Странке рекламације на рачун и пружене услуге могу поднети искључиво у
писаној форми путем поште или на емаил: reklamacije@vodokanal.co.rs
У току трајања ванредног стања обустављају се поступци опомињања,
утуживања и репрограма дуга.
2. Служба обрачуна:
Очитавање водомера домаћинстава се обуставља до даљњег, обрачун воде у
периоду трајања ванредног стања ће се вршити по просечној потрошњи домаћинства.

Директор Јасмина Бобић с.р.
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