
         На основу члана. 2.,4., и 13. Закона  о комуналним делатностима  („Службени 

гласник РС“ бр.88/11 и 104/16), члана. 20. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласни РС“, бр.129/07, 83/14, 101/16 и 47/18) и члана. 37. став 1, тачка 6. 

Статута општине Мали Зворник („Сл.лист општине Мали Зворник, бр.5/15-пречишћен 

текст),Скупштина општине Мали Зворник на седници одржаној дана 02.10.2018. 

године., донела је  

 

О Д Л У К У 

 
О ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ  

ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 

 

 

  I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

         Овом Одлуком прописују се услови и начин организовања послова комуналне 

делатности, општа и посебна права и обавезе вршиоца комуналне делатности и 

корисника комуналних услуга, начин вршења надзора над обављањем комуналних 

делатности, као делатности од општег интереса и то за: 

 1.  Захватање, сакупљање,  пречишћавање и дистрибуцију воде за пиће и     

      друге потребе јавним водоводом до мерног места корисника ( или за санитарно    

      техничке потребе) 

       2.  Сакупљање, пречишћавање и одвођење отпадних вода јавном канализацијом и 

       3.  Одвођење атмосферских и површинских вода са јавних површина. 

            Одредбе ове Одлуке примењиваће се на подручју општине Мали Зворник. 

 

                                                                          Члан 2.  

 

         Комуналне делтности из члана 1. ове одлуке обавља Јавно комунално предузеће 

„Дрина“ Мали Зворник ( у даљем тексту: Јавно комунално предузеће). 

         Јавно комунално предузеће може од месних заједница са сеоског подручја или од 

других инвеститора преузети изграђене комуналне објекте у складу са законом , ради 

одржавања и експлоатације, а међусобне односе регулисаће  уговором. 

 

                                                                            Члан 3. 

 

         Јединица локалне самоуправе обезбеђује организационо и трајно обављање и 

развој комуналне делатности из члана 1. ове Одлуке, а нарочито: 

         - материјалне, техничке и друге услове за изградњу, одржавање и функционисање 

комуналних објеката и обезбеђивање техничког и технолошког јединства система, 

         - опште услове за трајно и континуирано обављање комуналних делатности, 

         - потребан обим и квалитет комуналних услуга у зависности од потреба и 

материјалних могућности корисника услуга, материјалних могућности општине, као и 

од могућности за развој комуналне делатности, 

         - остваривање надзора и контроле у обављању комуналних делатности. 
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Члан 4. 

      Вршилац комуналне делатности из ове Одлуке дужан је да организује свој рад и 

пословање на начин којим се обезбеђује: 

      -  трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и на 

начин уређен законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона и овом 

Одлуком; 

      -   прописани или уговорени обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева 

тачност у погледу рокова, сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и 

хигијенску исправност у складу са позитивним прописима; 

      -   предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, 

постројења и опреме, који служе за обављање комуналних делатности; 

      -   развој и унапређење квалитета и врсти комуналних услуга, као и унапређење 

организације и ефикасности рада. 

Члан 5 

      Комунална делатност сакупљања, пречишћавања и дистрибуција воде у смислу ове 

одлуке је сaкупљање, прерада, односно пречишћавање воде, као и испорука воде 

корисницима за пиће и друге потребе, јавним водоводом до мерног инструмента 

корисника. 

      Комунална делатност сакупљања, одвођења, пречишћавања и испуштања 

атмосферских и отпадних вода у смислу ове одлуке је сакупљање и уклањање отпадних 

и атмосферских вода са јавних површина јавном канализацијом, њихово пречишћавање 

и испуштање из јавне канализације, одржавање јавне канализације, чишћење септичких 

јама јавне канализације, као и сакупљање отпадних вода од корисника и одвођење 

јавном канализацијом, пречишћавање и испуштање из јавне канализације. 

Члан 6 

      Корисник комуналне услуге (у даљем тексту: корисник), у смислу ове одлуке, је 

физичко лице, правно лице или предузетник чије су водоводне и канализационе кућне 

инсталације прикључене на техничке системе за испоруку воде и/или уклањање вода, у 

складу са законом. 

      Делатност из члана 1. ове Одлуке Јавно комунално предузеће  обавља преко система 

за снабдевање и пречишћавање воде и преко система за одвођење отпадних вода и 

постројења за пречишћавање отпадних вода.  

Члан 7. 

      Испорука комуналног производа, односно комуналне услуге, не може се ускраттити 

кориснику, осим у случајевима и под условима предвиђеним Законом и овом Одлуком. 

Испорука комуналног производа, односно комуналне услуге може се привремено 

ускратити кориснику:  

      1.  ако комунални производ, односно услугу користи ненаменски, преко дозвољеног 

обима или другог прописаног услова за време снабдевања уз ограничење потрошње 

(редукцију) о чему је корисник благовремено обавештен, или користи комунални 

производ противно прописима; 

      2.  ако самовласно користи комунални производ без одобрења предузећа и изврши 

прикључење на комуналну мрежу без претходно прибављеног одобрења предузећа. 
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      3.  ако не плаћа  комунални производ или комуналну услугу преко 2 месеца 

узастопно за привредне објекте и преко 3 месеца узастопно за домаћинства. 

     4.  ако преузимање комуналног производа, односно услуга врши преко објеката, 

уређаја и инсталација које не испуњавају услове у погледу техничке исправности, 

санитарне заштите, заштите животне средине и других прописаних услова. 

    5. ако неосновано омета друге кориснике услуга. 

      По престанку разлога из става 1.овог члана, Јавно комунално предузеће је дужно да 

у року од 2 дана од измирења дуга за извршену комуналну услугу и плаћене прописане 

накнаде за поновно прикључење настави пружање комуналне услуге кориснику.  

Члан 8. 

      Испорука комуналног производа, односно пружање комуналне услуге  врши се за 

објекте изграђене на основу одобрења за градњу надлежног органа управе а који се 

прикључује од стране техничке службе Јавног комуналног предузећа. 

    Право на привремени прикључак на водоводну и канализациону мрежу остварује се 

на основу        Привремене гражевинске дозволе на период најдуже до 3 године са 

могућношћу продужења рока по захтеву инвеститора на још 3 године.  

      Власник објекта, правно лице и предузетник, обавезан је да пријави престанак 

обављања делатности или било коју другу промену која се региструје код Агенције за 

привредне регистре у року од 8 дана од дана настанка промене, а физичко лице 

обавезно је да у истом року пријави промену власништва или адресе или било коју 

битну промену Јавном комуналном предузећу писаним путем. 

      Објекат који је до дана ступања на снагу  Закона о озакоњењу објеката изграђен без 

одобрења надлежног органа управе, може се на основу Уверења  до правоснажног 

окончања поступка озакоњењ  прикључити на водоводну и канализациону мрежу. 

      Ако објекат из става 1.овог члана не буде озакоњен у складу са наведеним законом, 

грађевински инспектор је дужан да без одлагања, а најкасније у року од три дана по 

добијању правоснажног акта о окончању поступка озакоњења којим се одбацује или 

одбија захтев за озакоњења, примерак тог акта достави Јавном комуналном предузећу. 

      Јавно комунално предузеће дужно је да по пријему акта из става 5. овог члана , без 

одлагања искључи објекат са мреже на коју је  прикључен у складу са ставом 1. овог 

члана. 

                                                               Члан 9. 

      У случају  наступања  непланираних или неочекиваних поремећаја  или прекида у 

испоруци комуналног производа и пружању комуналних услуга, услед више силе или 

других разлога који се нису могли предвидети, односно спречити,  вршилац комуналне 

услуге дужан је да одмах о томе обавести Општинску управу општине Мали Зворник и 

да истовремено без одлагања предузме мере на отклањању узрока поремећаја, односно 

прекида или на други начин обезбеди задовољење потреба корисника. 

      Мере које Јавно комунално предузеће предузима за случај из претходног става су 

нарочито: 

      1. привремено снабдевање корисника из алтернативних извора кад је то могуће као 

што су: 

    - усмеравање у градски водовод локалних водовода чија је исправност воде испитана 

и вода исправна, 

  - ангажовање цистерни сопствених и других правних лица ( предузећа и предузетника) 
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и друго, 

     2. Увођење радне обавезеза за све запослене и њихово радно ангажовање у 

отклањању прекида. 

      Уколико вршилац комуналне услуге то не учини у року како је то предвиђено у 

ставу 1.овог члана , Јединица локалне самоуправе има право да предузме мере за хитну 

заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена на терет вршиоца 

комуналне услуге из ове Одлуке. 

                                                               Члан 10. 

      По пријему обавештења о непланираном прекиду испоруке, односно по утврђивању 

поремећаја или прекида у пружању комуналних услуга из ове Одлуке, Јединица 

локалне самоуправе дужна је да: 

      1. одреди ред првенства и начин пружања услуга оним корисницима код којих је 

услед прекида настала опасност по живот и рад грађана или рад правних и физичких 

лица, или би настала значајна односно ненадокнадива штета; 

      2. предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је 

угрожена; 

      3. утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид вршења 

делатности и учињену штету. 

                                                                Члан 11. 

      У случају штрајка запослених, Јавно комунално предузеће мора обезбедити 

минимум процеса рада у вршењу делатности у складу са законом којим се уређују 

услови за организовање штрајка, колективним уговором и својим Статутом. 

      Мере за обезбеђење минимума процеса рада доноси Општинско веће општине Мали 

Зворник 

                                                                     Члан 12. 

      Ради изградње,одржавања , искоришћавања и реконструкције комуналних објеката 

Јавно комунално предузеће има право и обавезу да предузме мере за заштиту 

комуналних објеката приликом њиховог коришћења и одржавања, укључујући и право 

службености и друга ограничења права својине и права коришћења. 

      Власник, односно корисник непокретности дужан је да омогући вршиоцу 

комуналне делатности интервенцију на изграђеној комуналној инфраструктури и 

постројењима уз обавезу вршиоца комуналних делатности да надокнади штету насталу 

услед интервенције или на други начин отклони последице извршене интервенције у 

оптималном року. 

                                                                   Члан 13.  

      Јавно комунално предузеће, односно други вршиоци комуналне делатности,  

одговара за штету која настане извођењем радова, осим за радове изведене на објекту за 

које није издата грађевинска, односно употребна дозвола. 

      Власник, односно  корисник непокретности која се налази испод, изнад или поред 

комуналних објеката ( базена, примарних или секундарних цевовода, воде и 

канализације и других) не може да обавља радове који би могли да ометају пружање 

комуналне услуге. 
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 II    ПОСЕБНИ ДЕО 

      1. Средства за рад  и развој комуналних делатности 

Члан 14. 

      Средства за обаваљање и развој комуналних делатности из члана 1. ове Одлуке, 

обезбеђују се из: 

      1.  прихода од продаје комуналних производа, односно услуга, 

      2. прихода од комуналних накнада 

      3. прихода од концесионих накнада за обављање комуналне делатности 

      4. прихода буџета Јединице локалне самоуправе; 

      5. наменских средстава других нивоа власти; 

      6. других извора у складу са законом. 

Члан 15. 

      У случају ако се финансирање секундарне мреже водовода и канализације врши 

заједнички од стране Јавног комуналног предузећа и грађана, тако изграђени објекти 

прелазе у својину предузећа даном пуштања тих објеката у употребу. 

      Јавно комунално предузећа има право на накнаду за изграђене објекте по условима 

из претходног става, од грађана који нису учествовали у финансирању мреже водовода 

и канализације, најмање у висини валоризоване вредности учешћа грађана који су 

учествовали у изградњи, пре пуштања објекта у употребу. 

      Јавно комунално предузеће може донети одлуку о ослобађању учешћа за изграђене 

објекте за корисника социјалне помоћи. 

      Средства прибављена путем плаћања доприноса односно накнада за уређивање 

грађевинског земљишта, служе за изградњу комуналне инфраструктуре. 

2.Начела за одређивање цена комуналних услуга 

                                                                   Члан 16. 

Цене комуналних услуга одређују се на основу следећих начела: 

1.примена начела „потрошач плаћа“, 

2.примена начела „загађивач плаћа“, 

3.довољности цене да покрије пословне расходе, 

4.усаглашеност цена комуналних услуга са начелом приступачности, 

5.непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача осим ако се 

разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге 

Члан 17. 

            Елементи за образовање цена комуналних услуга су: 
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      1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима; 

      2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и 

набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне 

делатности на које је јединица локалне самоуправе дала сагласност; 

      3) добит вршиоца комуналне делатности. 

     Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне 

инфраструктуре исказују се посебно и могу се употребити само за те намене. 

     Јединица локалне самоуправе је у обавези да прати кретање цена комуналних 

услуга, а нарочито усклађеност цена комуналних услуга са принципима утврђеним 

овом Одлуком и Законом.  

Члан 18. 

      Одлуку о промени цена комуналних услуга доноси вршилац комуналне делатности. 

      На одлуку о промени цена комуналних услуга из  ове Одлуке даје сагласност 

Општинско веће општине Мали Зворник. 

2. Снабдевање водом                                           

                                                                     Члан 19. 

      Снабдевање водом односно пречишћавање и дистрибуција воде је сакупљање, 

црпљење, прерада, пречишћавање воде и испорука воде корисницима за пиће и друге 

потребе, водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача.  

Члан 20. 

      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 10m3 /дан воде за пиће или водом за пиће снабдева више од 50 

корисника. 

      Јавни водововод се састоји од објеката, уређаја, опреме и цевовода које служе за 

снабдевање водом и то:     

       -    главни цевовод са примарном и дистрибутивном водоводном мрежом, 

      -    водозахвата (подземне и површинске воде) са зонама санитарне заштите, 

      -    резервоари воде за пиће; прекидне коморе, 

      -    црпне станице, трафостанице, агрегати и други уређаји за производњу воде за 

пиће са електро-машинском опремом, 

      -    објекти са уређајима за заштиту и управљање  водоводним системом:, 

       -  прикључци од  водоводне мреже до затварача испред водомера корисника, 

      -    објекти са уређајима и инструментима за контролу квалитета воде; и 

      -    други објекти везани за рад јавног водовода. 

     Јавно водоснабдевање јесте снабдевање водом за пиће из јавног водовода. 
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Члан 21. 

            Подручје на ком се налази извориште за водоснабдевање мора бити заштићено 

од намерног или случајног загађивања и других утицаја који могу неповољно утицати 

на издашност изворишта и природни састав воде на изворишту. 

            У циљу заштите воде у изворишту успостављају се : 

1.зона непосредне санитарне заштите (Зона I) 

2.ужа зона санитарне заштите  (Зона II) 

3.шира зона санитарне заштите (Зона III) 

            Зона I изворишта подземне воде формира се на простору изворишта непосредно 

око водозахватног објекта . Зона I изворишта подземне воде засађује се декоративним 

зеленилом, растињем које нема дубок корен и може се користити као сенокос. 

            Зона I изворишта подземне воде у којој због надзирања и одржавања борави 

стално запослена особа ограђује се ради спречавања неконтролисаног приступа људи и 

животиња заштитном оградом која не може бити ближа од 10м од водозахватног 

објекта који окружује. 

            Зона I изворишта подземне воде у којој не борави стално запослена особа 

ограђује се ради спречавања неконтролисаног приступа људи и животиња заштитном 

оградом која не може бити ближа од 3м од водовзахватног објекта који окружује. 

                                                                  Члан 22. 

          У Зони III не могу се градити или употребљавати објекти и постројења, 

користити земљиште или вршити друге делатности ако то угрожава здравствену 

исправност воде на изворишту и то: 

1.трајно подземно и надземно складиштење опсних материја и материја које се несмеју 

директно или индиректно уносити у воде, 

2.производња, превоз и манипулисање опасним материјама и материјама које се 

несмеју директно или индиректно уносити у воде, 

3.комерцијално складиштење нафте и нафтних деривата, 

4.испуштање отпадне воде и воде која је служила за рсхлађивање индустријских 

постројења, 

5.изградња саобраћајница без канала за одвод атмосферских вода, 

6.екплоатација нафте, гаса, радиоактивних материја, угља и минералних сировина, 
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7.неконтролисано депоновање комуналног отпада, хаварисаних возила, старих гума и 

других материја и материјала из којих се могу ослободити загађујуће материје 

испираањем или цурењем, 

8.неконтролисано крчење шума  

9.иградња и коришћење ваздушне луке, 

10.површински и под површински радови, минирање тла, продор у слој који застире 

подземну воду и одстрањивање слоја који застире водоносни слој, осим ако ти радови 

нису у функцији водоснабдевања, 

11.одржавања ауто и мото трка. 

     У Зони II немогу се градити или употребљавати објекти и постројења, користити 

земљиште или вршити друге делатности, ако то угрожава здравствену исправност воде 

на изворишту  и то: 

1.претходно описане за Зону III санитарне заштите, 

2.стамбена изградња, 

3.употреба хемијског ђубрива, течног и чврстог стајњака, 

4.употреба пестицида, хербицида и инсектицида, 

5.узгајање, кретање и испаша стоке, 

6.камповање, вашари и друга окупљања људи, 

7.изградња и коришћење спортских објеката, 

8.изградња и коришћење угоститељских и других објеката за смештај гостију, 

9.продубљивање корита и вађење шљунка и песка, 

10.формирање нових гробаља и проширење капацитета постојећих 

         У Зони I немогу се градити или употребљавати објекти и постројења, користити 

земљиште или вршити друге делатности, ако то угрожава здравствену исправност воде 

на изворишту  и то: 

1.претходно описане за  Зону II, 

2.постављање уређаја, складиштење опреме и обављање делатности који нису у 

функцији водоснабдевања, 

3.кретање возила која су у функцији водоснабдевања ван за то припремњених граница, 

прилаз возилима на моторни погон која нису у фунцији водоснабдевања, коришћења 

пловила на моторни погон, одржавање спортова на води и купање људи и животиња, 
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4.напајање стоке, 

5.узгој рибе ради комерцијалног изловљавања. 

       Приступ Зони I дозвољен је лицу запосленом у водоводном предузећу. 

       Правно лице или  предузетник који управља водоводним системом приступ Зони I 

може изузетно у оправданим случајевима дозволити и другом лицу. 

      О посетиоцу Зоне I из претходног става, води се евиденција која садржи личне 

податке посетиоца, период и разлог посете. 

                                                                       Члан 23. 

      Кућним водоводним инсталацијама сматрају се цевоводи и уређаји од водомера и 

вентила после водомера према кориснику, а која служи за узимање воде из јавног 

водовода и о њима се стара корисник. 

      

            3. Пројектовање и извођење водоводних прикључака 

Члан 24. 

      Сваки изграђени објекат поред кога пролази јавна водоводна мрежа може се 

прикључити на јавни водовод и из њега користити  вода за пиће и хигијенске потребе, 

према техничким и другим условима које утврђује Јавно комунално предузеће. 

      У случају када се коришћење воде из јавног водовода ограничи  Одлуком – 

Наредбом Општинског већа, забрањено је коришћење воде за прање, заливање јавних 

зелених површина и других површина  

Члан 25. 

      Јавно комунално предузеће је дужно да у року од 15 дана од дана испуњења 

техничких услова и подношења захтева, са регулисаном прикључном таксом,  изврши 

прикључење подносиоца захтева на јавну водоводну мрежу уколико овом Одлуком или 

посебним прописима није другачије прописано. 

Члан 26. 

      Јавно комунално предузеће у одлучивању по захтевима води управни поступак 

сходно одредбама закона. 

Члан 27. 

      Услове и место прикључења  на јавни водовод којим управља Јавно комунално 

предузеће, утврђује Јавно комунално предузеће. 

      Трошкови израде прикључка и прикључења на јавни водовод, сноси инвеститор 

објекта, односно власник за кога се прикључак изграђује. 

      Прикључење и монтажу мерне групе врши   Јавно комунално предузеће. 

      Изграђени прикључак се преноси на коришћење и одржавање Јавном комуналном 
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предузећу са писменим Сагласностима власника/корисника катастарских парцела по 

траси водоводног прикључка. 

Члан 28. 

      У случају, aко грађанин, правно лице или предузетник, изведе прикључак  

неовлашћено без одобрења, или га изведе мимо техничких услова или угради материјал 

мимо прописаних стандарда и пројектованих норми  или на други начин поступи 

супротно закону или Одлуци, комунални инспектор ће донети решење којим ће 

наложити искључење са водоводне мреже.  

    У случају ако грађанин, правно лице или предузетник своје домаћинство или 

пословни објекат прикључи на главни доводни цевовод између каптаже изворишта и 

главног базена чиме присваја воду и изазива општу опасност за снабдевање других 

корисника и здравстено санитарну неисправност воде за пиће, без обзира на степен 

опасности комунални инспектор ће донети решење којим ће наложити искључење са 

водоводне мреже. 

      Лице из става 1., и става 2.,  овог члана може из изјавити жалбу Општинском већу 

општине Мали Зворник у року од 15 дана од дана достављања , а жалба не задржава 

извршење. 

У спровођењу извршења, демонтажу прикључка ће извршити Јавно комунално 

предузеће на трошак лица из става 1., и става 2.,овог члана. 

Члан 29. 

      Водоводни  прикључак почиње од споја са уличним цевоводом односно другим 

најближим цевоводом који  обезбеђује довољне количине воде и завршава се у 

склоништу за водомер, са вентилом испред водомера. 

Члан 30. 

      Водоводни прикључак мора бити изведен тако да се не додирује са подземним 

струјним инсталацијама и другим  водовима. 

     Водоводни прикључак може да се укршта са подземним струјним инсталацијама и 

водовима под условом да су раздвојени или удаљени по техничким прописима. 

Члан 31. 

      Сваки објекат мора имати свој засебан прикључак. 

      Објекат који чини посебну целину, а има више власника може имати само један 

прикључак. 

      Изузетно стамбени и други објекти могу имати више посебних прикључака  

уколико имају више посебних улаза, односно уколико то технички услови дозвољавају.  

Члан 32. 

      Пројектовање и извођење прикључака димензионира се према потрошњи која се 

предвиђа за дотични објекат. 

      Накнада реконструкције прикључака којим се захтева већи обим потрошње падају 

на терет подносиоца захтева. 
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Члан 33. 

      За извођење поправки и промена на водоводном прикључку није потребна 

сагласност корисника, али Јавно комунално предузеће је дужно да га о томе обавести 

изузев ако је поправка хитне природе, корисник мора бити накнадно обавештен. 

4. Одржавање водоводне мреже и прикључка 

Члан 34. 

      Управљање, одржавање и реконструкцију јавне водоводне мреже, а које су у 

надлежности Јавног комуналног предузећа врши ЈКП о свом трошку , односно о 

трошку оснивача.                                                                  

Члан 35. 

      Ако се измештање и реконструкција водоводне мреже врши због извођења 

грађевинских радова или је водоводна мрежа оштећена извођењем других радова од 

извођача односно трећег лица, трошкове измештања, реконструкције и поправке сноси 

инвеститор наведених радова. 

      Трошкове сноси инвеститор и у случају оштећења мреже нивелацијом и 

припремним радовима  за уређење простора за изградњу објеката. 

Члан 36. 

      Штету, изгубљену добит и трошкове Јавног комуналног предузећа на санирању 

мреже сноси извођач, односно инвеститор, у случају из члана 33  став 2. ове Одлуке. 

Члан 37. 

      Не могу се изводити граћевински и други радови изнад, испод или у непосредној 

близини водоводних цеви и у зони санитарне заштите изворишта и базена. 

      У случају ако се грађевински и други објекат изгради на главном цевоводу и 

угрожава пружање комуналне услуге или одржавање објеката јавног водовода, 

комунална односно грађевинска инспекција је дужна да у року од три дана од сазнања, 

у хитном поступку донети одговарајуће решење о рушењу започетог односно 

изграђеног објекта, или решење о измештању  водоводни инсталација о трошку 

инвеститора. 

      Решење о рушењу из претходног става донеће се у случају бесправне изградње 

објекта у непосредној зони санитарне заштите изворишта и базена за снабдевање 

водом. 

Члан 38. 

      Јавно комунално предузеће дужно је да све кварове на водоводној мрежи отклоне у 

што краћем року. 

      Уколико би радови изазвали прекид снабдевања дуже од  8 сати, Јавно комунално 

предузеће   дужно је да пре почетка извођења радова обавести кориснике и надлежни 

орган управе о прекиду снабдевања  водом за пиће са проценом времена за које ће 

трајати прекид. 
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Члан 39. 

      По отклањању квара Јавно комунално предузеће  дужно   је да  улицу, јавни пут или 

другу јавну површину као и парцелу и објекте у приватном власништву оштећену 

извођењем радова,  доведе у првобитно стање у року од 15 дана или у року наложеном 

решењем надлежног инспектора. 

      Рок из претходног става продужава се у случају више силе, на онолико колико је 

виша сила трајала. 

Потрошња, обрачун и плаћање утрошка воде 

Члан 40. 

      Потрошња воде утврђује се мерењем преко водомера.  

      Јединица мерења и плаћања утрошка воде је м3, односно 1000 литара. 

      Тип и врсту водомера одабрати у складу са Законом о мерним инструментима 

Републике Србије. 

Члан 41. 

     За водоводе у надлежности  Јавног комуналног предузећа утврђује се да: 

    -     трошкове поправке, замене и баждарења водомера падају на терет корисника, а за 

исто је искључиво надлежно Јавно комунално предузеће, 

       -  у  случају оштећења водомера (пуцања стакла, повреда пломбе и сл.) у ком 

случају се такав водомер по закону  не може сматрати мерним инструментом, Јавно 

комунално предузеће је дужно да донесе решење о којим се кориснику налаже начин 

замене водомера, рок, цена и начин плаћања и др., 

      -  у  случају одбијања корисника да изврши решење из претходног става Јавно 

комунално предузеће ће донети решење о привременом искључењу корисника док те 

околности трају.  

Члан 42. 

      Водомери морају бити заштићени и смештени у посебно затвореним склоништима 

која се изграђују о трошку инвеститора односно власника објекта и не смеју се спајати 

са инсталацијама канализације и електроинсталације. 

      Склоништа се граде према техничким условима која одређује Јавно комунално 

предузеће. Димензије водоводне шахте за уградњу појединачног  водомера износи 1,0m 

x 1,0 m x 1,0m.Ако се у исту шахту планира поставити више водомера , димензије 

шахте се  повећавају. 

Члан 43. 

      Склониште мора бити суво и приступачно за читање, а  одржавање склоништа врши 

власник водоводног прикључка. 

      У водоводни шахт под управом Јавног комуналног предузећа  не могу се 

постављати инсталације других водоводних система, нити инсталације фекалних 

система. 

       Забрањено је спајање водоводних инсталација различитих власника односно 

корисника водоводних система. 
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Члан 44. 

 

 Склониште за водомер и ревизиони силаз се постављају по правилу непосредно 

иза регулационе линије. 

 Ако је регулациона линија истовремено и грађевинска линија склониште се 

поставља у подруму, сутерену или на другом приступачном и заштићеном простору 

који одреди техничка служба Јавног комуналног предузећа. 

 Ако је грађевинска линија удаљена од регулационе линије, склониште се 

поставља непосредно иза регулационе линије. 

 

Члан 45. 

 

 Очитавање водомера врше овлашћени радници Јавног комуналног предузећа. 

 Корисник воде из јавног водовода дужан је омогућити очитавање водомера, у 

супрутном корисник се може привремено искључити са мреже јавног водовода до 

отклањања сметње очитавања. 

Члан 46. 

 

 Уколико се очитавање водомера не може извршити због запречености стварима, 

материјалом, водом, или из других разлога, читач ће кориснику оставити писмено 

обавештење са назнаком да отклони разлоге неочитавања. 

 Ако корисник не поступи по одредби претходног става, паушално ће  се 

задужити на основу просечне потрошње из претходног периода у којем је правилно 

извршено очитавање. 

 Ако корисник и у наведеном читачком периоду не поступи по ставу 1. овог 

члана, корисник се може привремено искључити са мреже јавног водовода до 

отклањања разлога неочитавања. 

 

Члан 47. 

 

 Преко хидранта јавног водовода забрањено је користити воду у друге сврхе, 

осим у противпожарне. 

 Места на којима се налазе хидранти морају бити обележена. 

 О одржавању уличних хидраната стара се Јавно комунално предузеће, а о 

хидрантима у зградама и привредним објектима власници. 

           Правна и физичка лица која су обавезна да уграде хидранте, уградњу врше о 

свом трошку и обавезни су да о свом трошку набаве и уграде водомер, као и да 

обезбеде приступ овлашћеног лица  Јавног комуналног предузећа ради очитавања 

потрошње. 

Члан 48. 

 

 Утврђивање количине утрошене воде проценом врши се у следећим 

случајевима: 

 1. зими када су ниске температуре, да би се избегло евентуално смрзавање воде у 

водомеру, којом приликом се корисник задужује паушално на основу пређашње 

просечне потрошње 

 2. при замени водомера, ако је водомер скинут, а на његово место није 

постављен други водомер, 

 3. у периоду у коме се установи да водомер мери нетачно проток, 
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 4. ако се потрошач бесправно прикључио на јавну водоводну мрежу па се не 

може утврдити стање или није водомер уграђен. 

            У случају из става 1. тачка 1, 2 и 3 овог члана корисник се задужује на основу 

пређашње просечне потрошње, а у случају из става 1. тачка 4. корисник се задужује 

паушално према важећем ценовнику.  

 

Члан 49. 

 

 Јавно комунално предузеће, као давалац производа и услуга обавезно је најмање 

два пута годишње да очита водомере. 

 Изузетно, очитавање привредних потрошача врши се месечно. 

 

Члан 50. 

 

 Накнада за утрошену воду плаћа се према утврђеној цени за м3  утрошене воде. 

            Цену из става 1. овог члана утврђује Надзорни одбор Јавног комуналног 

предузећа, а сагласност на цену даје Општинско веће Општине Мали Зворник.     

           У случају из члана 22. став 2..ове Одлуке, када се коришћење воде из јавног 

водовода ограничи Одлуком-Наредбом Општинског већа општине Мали Зворник, у 

појединим насељима општине где постоји отежано снабдевање водом или на 

територији целе општине, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа утврђује 

посебну (вишу) цену за прекомерно потрошену воду, за насеља у којима је ограничено 

коришћење воде или за целу територију општине, која не може бити већа од 

максимално утврђене цене воде коју утврђује Влада Републике Србије, а сагласност на 

ту цену воде даје Општинско веће општине Мали Зворник. 

            Редовна потребна количина воде по становнику износи  150 литара по 

становнику на дан према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће. 

 

 

Члан 51. 

 

 Плаћање се врши  месечно, на бази утврђене аконтације која се утврђује у м3, на 

основу просечне потрошње из претходног обрачунског периода и цене важеће на дан 

плаћања. 

 Плаћање стварне потрошње врши се тромесечно на основу достављеног 

обрачуна по очитавању водомера, 

  

Члан 52. 

 

 Јавно комунално предузеће има право на законску камату од корисника само у 

случају нередовног плаћања задужења по основу достављеног обрачуна или рачуна .

 Камата се обрачунава по основу одредби Закона о облигационим односима и  

закона и других прописа који регулишу плаћање камате. 

 

Члан 53. 

 

 Обрачун и плаћање воде у зградама са више станова врши се по одредбама члана 

45. и 47. ове Одлуке с тим што се од централног водомера зграде, односно улаза 

првенствено одбије потрошња воде у пословним објектима и потрошња станова воде у 

пословним објектима и потрошња станова са индивидуалним водомерима. Остатак 
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односно разлика између централног водомера и индивидуалних водомера распоређује 

се на станове који немају уграђене водомере, сразмерно броју чланова домаћинства уз 

претходно умањење процента губитка воде на нивоу јавних водовода. 

 

Члан 54. 

 

 Управник стамбене заједницеа је обавезан на захтев комуналног предузећа 

доставити попис станова, водомера и станара, два пута годишње, кад то затражи 

комунално предузеће или по насталој промени. 

 

Члан 55. 

 

       Власник стана или куће који не станује у стану односно кући, дужан је да овласти 

лице које ће примати рачуне и обрачуне за утрошену воду и писмено овлашћење 

достави Јавном комуналном предузећу. 

 

Члан 56. 

 

 Јавно комунално предузеће ће привремено или трајно искључити корисника са 

водоводне мреже у следећим случајевима: 

1.  када корисник писменим путем одјави коришћење воде, 

2.  када ранији корисник одјави, а нови корисник не пријави потрошњу воде, 

3. када стање водоводних инсталација корисника угрожава здравље осталих 

корисника воде, односно квалитет воде у јавној водоводној мрежи, 

4.  када се на водоводном прикључку појави електрични напон, 

5. када је склониште водомера загађено, затрпано или неприступачно, а 

корисник није отклонио недостатке ни после решења Јавног комуналног предузећа, 

 

6.  када потрошач крши прописе и наредбу о штедњи воде, док штедња траје по 

решењу Општинског већа Скупштине општине Мали Зворник, 

7.  када потрошач предузме било какве недозвољене радње на водомеру повреди 

бломбу или замени регистровани водомер ради прикривања потрошње, 

8.  када се корисник бесправно прикључи, 

9.  ако има више корисника који се снабдевају водом преко једног водомера, а 

нису пријавили свога представника који ће се водити као потрошач, 

10. ако настане већи квар, оштећење или сметње на водоводној инсталацији 

корисника или корисник расипа воду, 

11. када корисник не омогући утврђивање количине утрошене воде, 

12. када корисник предузима било какве штетне радње на прикључку за које 

није овлашћен, 

13. када корисник не плати рачун за утрошену воду и то: домаћинства преко 3 

месеца узастопно, а правна лица и предузетници 2 месеца узастопно. 

14. када је остварена физичка веза између два водоводна система различитих 

власника односно корисника, 

15. ако је корисник преминуо а у Јавном комуналном предузећу није поднета 

пријава промене имена корисника по соснову наследства или купопродаје стамбеног 

објекта, привремено ће се искључити објекат до подношења пријаве новог 

власника/корисника. 
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Члан 57. 

 

 Јавно комунално предузеће у случајевима из претходног члана доноси решење 

по правилима управног поступка. 

 Обустава снабдевања водом по условима из претходног члана траје све док се не 

отклоне недостаци због којих је дошло до обуставе. 

 Трошкове искључења и поновног прикључења на водоводну мрежу сноси 

корисник. 

 Изузетно, обустава снабдевања водом због неблаговременог плаћања рачуна за 

утрошену воду не може се извршити дому здравља, ватрогасној служби и дечијој 

установи. 

 

Члан 58. 

 

 Када услед више силе не могу да се задовоље потребе свих корисника водом, 

корисници се снабдевају према следећем приоритету: 

1. дом здравља, 

2. дечје установе, 

3. ватрогасна служба, 

4. домаћинства  и 

5. остали потрошачи. 

 

Члан 59. 

 

           Забрањено је угрожавање општег здравља и безбедности корисника водовода  

следећим радњама:  

           1.  пресецање  водоводне линије и узурпирање воде за сопствене поребе, 

           2. физичко оштећење и   друго оштећење објеката за водоснабдевање (каптаже, 

резервоари, црпна станица, водоводна шахта),  

           3.  неовлашћено манипулисање вентилима јавног водовода, 

           4.  извођење грађевинских  и других радова  у зони  примарне водоводне линије,. 

           5.  изградња септичке јаме на траси водоводне линије, 

           6.  полагање водоводне линије кроз септичку јаму. 

           7. физичко спајање инсталација и воде јавног и приватног водовода. 

 

 

6. Пречишћавање и одвођење отпадних и атмосферски вода са јавних површина 

 

Члан 60. 

 

Под пречишћавањем и одвођењем отпадних вода подразумева се сакупљање, 

одвођење  и прерада санитарне воде из домаћинстава и пречишћене  индустријске воде. 

Отпадне воде су санитарне воде из домаћинстава и прерађене воде из индустрије  које 

се упуштају у јавну канализацију. 

Систем атмосферске канализације подразумева сакупљање, одвођење и 

евакуисање површинских вода са јавних површина. 

Отпадне воде се сакупљају и одводе затвореним канализационим системима, 

односно цевима. 

Атмосферска вода се сакупља, одводи и евакуише отвореним или затвореним 

системом канализације. 



 17 

 

Члан 61. 

 

 Канализација се дели на: 

 

 1. јавну фекалну канализацију, 

 2. јавну атмосферску канализацију, 

 3. кућну фекалну канализацију,  

            4. индивидуалну атмосферску канализацију 

            5. индустријску канализацију за отпадну и фекалну воду 

            6. индустријску атмосферску канализацију 

 

 

Члан 62. 

 

 Под појмом јавне фекалне канализације подразумевају се сви објекти за 

сакупљање, одвођење  прераду санитарних вода и фекалних вода из индустрије почев 

од прикључка односно прве ревизионе шахте до колектора, па до уређаја за 

пречишћавање и прераду отпадних вода  (ППОВ). 

 

Члан 63. 

 

 Јавну фекалну канализацију чине: 

 - колектори, 

 - силазна окна, 

 - прикључни водови на јавну канализацију, 

 - црпне станице, 

 - секундарни уређаји за пречишћавање отпадних вода, 

 - ретенциони базени, 

 - таложници, 

 - ревизиона окна и затворени канали, и 

 - таложници, 

 - ревизиона окна и затворени канали, 

            - ППОВ  и 

 - други објекти везани за функционисање система јавне канализације. 

 

Члан 64. 

 

 Јавну атмосферску канализацију, односно канализацију за сакупљање и 

одвођење површинских вода са јавних површина чине: 

 - одводни канали, 

 - дренаже, 

 - сливници, 

 - силазна окна,  шахте 

 - други објекти за уклањање атмосферских и површинских отпадних вода са 

јавних површина. 
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Члан 65. 

 

 Индивидуалну фекалну (кућну) канализацију чине објекти и уређаји за 

испуштање и препумпавање отпадних вода из грађевинских објеката односно 

стамбених зграда и  првог ревизионог окна изван објекта. 

                                                            

Члан 66. 

 

           Индивидуална атмосферска канализација подразумева систем за сакупљање 

атмосферских вода са индивидуалних површина и увођење у систем  јавне  

атмосферске канализације. 

           Забрањено је да се индивидуална атмосферска канализација уводи у јавну 

фекалну канализацију. 

Члан 67. 

             

            Индустријску фекалну канализацију чине зацевљени системи за сакупљање, 

одвођење и прераду индустријске отпадне воде. 

            Индустријске отпадне воде чине фекалне, атмосферске и отпадне воде настале 

из процеса производње. 

           Отпадне воде настале у процесу производње  пре упуштања у систем јавне 

фекалне канализације  морају се претходно третирати до квалитета  прописаних овом 

Одлуком. 

Члан 68. 

 

 Системом јавне фекалне канализације и системом јавне атмосферске 

канализације управља Јавно комунално предузеће. 

           Индивидуалном (кућном) фекалном и индивидуалном атмосферском 

канализацијом управљају власници, односно корисници. 

            Индустријском фекалном и индустријском атмосферском канализацијом 

управљају власници, односно корисници.  

 

6.1. Изградња, реконструкција и прикључење  

       на јавну канализацију 

 

Члан 69. 

 

         Објекти јавне канализације  изграђују се по инвестиционо-техничкој 

документацији. 

        Техничка документација за изградњу јавне канализације подлеже претходној 

сагласности Јавног комуналног предузећа у погледу испуњавања техничких и других 

услова. 

 Подаци, односно услови за пројектовање кућног канализационог прикључка 

одређују се  техничком документацијом. 

 Услове за канализациони прикључак Јавно комунално предузеће издаје на захтев 

инвеститора у року од 15 дана, а инвеститор је дужан да техничку документацију 

канализационог прикључка изради према добијеним условима. 
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Члан 70. 

 

 На захтев носиоца права коришћења или сопственика објекта може се изградити 

улична канализација која није планирана ако носилац права коришћења или власник 

обезбеди средства за изградњу уличног вода са прикључцима на канализациону мрежу 

под условима које утврди јединица локалне самоуправе. 

 

Члан 71. 

 

 Изградњу објеката јавне канализације изводи Јавно комунално предузеће по 

пројекту који је одобрен од надлежних органа или други извођач којем то повери 

Јединица локалне самоуправе. 

Члан 72. 

      Услове и место прикључења  на јавну фекалну канализацију  којом управља Јавно 

комунално предузеће, утврђује Јавно комунално предузеће. 

      Трошкови израде прикључка и прикључења на јавни канализацију, сноси 

инвеститор објекта, односно власник за кога се прикључак изграђује. 

      Прикључење објекта  врши   Јавно комунално предузеће. 

      Изграђени прикључак се преноси на коришћење и одржавање Јавном комуналном 

предузећу са писменим Сагласностима власника/корисника катастарских парцела по 

траси фекалног  прикључка. 

Члан 73. 

 

  Фекални канализациони кућни прикључак изводи се тако што се инсталације 

кућне канализације непосредно спајају са уличном канализационим колектором у 

најближем ревизионом окну до уличне канализације. 

 Ако се прикључак из објекта не може непосредно прикључити на улични 

колектор због конфигурације терена, већ је потребно прикључење извести преко туђе 

непокретности, власник непокретности је дужан допустити да се веза са уличним 

колектором  изврши преко његовог земљишта, а сагласност власника обезбеђује 

инвеститор. 

 По завршетку радова из претходног става непокретност се мора довести у 

првобитно стање и власнику непокретности надокнадити штете проузроковане 

радовима на земљишту, на терет корисника односно подносиоца захтева. 

 

Члан 74. 

 

 Носилац права коришћења зграде, односно сопственик зграде дужан је да 

одржава прикључак од првог ревизионог окна уличног цевовода од зграде или другог 

грађевинског објекта. 

Чан 75. 

 

 Комунални и сви други радови који се изводе изнад или у непосредној близини 

јавне канализације, изводе се уз сагласност Јавног комуналног предузећа. 

 Радове на заштити и обезбеђењу канализационе мреже и објеката канализације 

изводи Јавно комунално предузеће на терет инвеститора других радова. 
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Члан 76. 

 

 Изграђене уређаје, објекте и опрему јавне фекалне канализације инвеститор је 

дужан након добијања дозволе на употребу да преда Јавном комуналном предузећу на 

управљање у року од 30 дана од дана добијања употребне дозволе. 

 

Члан 77. 

 

 Носилац права коришћења, односно сопственик објеката дужан је да споји своју 

кућну фекалну канализацију на јавну фекалну канализацију чим ова буде изграђена, 

испред његовог објекта, а најдуже у року од 6 месеци од дана завршетка изградње 

објекта јавне фекалне канализације. 

 О завршетку изградње објекта јавне фекалне канализације Јавно комунално 

предузеће је дужно да обавести носиоца права коришћења, односно сопственика 

објекта код кога је створен технички услов за прикључивање. 

 

Члан 78.  

  

 Корисник је дужан да после прикључења кућне канализације на јавну 

канализацију, септичку јаму стави ван употребе, испразни, очисти и дезинфикује исту. 

 

Члан 79. 

 

 Прикључним водом у индивидуалној стамбеној згради сматра се вод од уличног 

фекалног канализационог вода до првог окна иза регулационе линије. 

 Прво окно може бити удаљено највише 3 метра од регулационе линије. У 

случају да је прикључени вод дужи од 3м услов оваквог извођења прикључка се 

посебно утврђују. 

Члан 80. 

 

 Сваки објекат који се спаја са јавном фекалном канализацијом мора да има свој 

посебан прикључак  у виду ревизионе шахте, а изузетно се може дозволити 

прикључење на канализацију и на други начин ако је то условљено другим техничким 

условима. 

Члан 81. 

  

 

 Прикључење индустријских објеката на јавну фекалну канализацију може се 

дозволити уколико су постављени одговарајући уређаји за пречишћавање и 

инструменти за мерење количине и квалитета отпадних вода предвиђеним техничком 

документацијом. 

 

Члан 82. 

 

 Забрањено је самостално прикључивање објеката на јавну фекалну канализацију 

без сагласности или противно условима одређеним од стране Јавног комуналног 

предузећа. 

 Ако се корисник прикључи на фекалну канализациону мрежу без одобрења 

Јавно комунално предузеће ће таквог корисника искључити са правом на накнаду штете 

и накнаду трошкова искључења. 
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 У поступку искључења и демонтирања самовласног прикључка примењују се 

одредбе члана 26. ове Одлуке. 

Члан 83. 

 

 Корисници индустријских објеката: привредна друштва, предузетници и 

физичка лица, који до доношења ове Одлуке нису имали уређаје за пречишћавање 

агресивних и других вода дужни су да такве уређаје и изграде најкасније у року од 2 

године од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 84. 

 

 Носилац права коришћења, односно сопственик објекта, који је прикључен на 

јавну фекалну канализацију, дужан је на захтев јавног комуналног предузећа да 

отклони евентуалне кварове на својим уређајима за пречишћавање отпадних вода о 

свом трошку, уколико ови уређаји не дају тражене ефекте примарног пречишћавања. 

 

6.2. Одржавање канализације 

 

Члан 85. 

 

 Под одржавањем канализације сматра се: чишћење таложника и шахти, мреже 

кишне и фекалне канализације, одржавање шахти и цевовода од загушења муља, 

шљунка и слично, оправка оштећене канализације, и чишћење загађених површина са 

дезинфекцијом истих. 

 О одржавању јавне канализационе мреже, са свим припадајућим објектима, 

главних колектора, црпних станица и постројења за пречишћавање отпадних вода, 

стара се Јавно кимунално предузеће . 

 О одржавању кућне канализације и канализационих прикључака, који почиње од 

прве ревизионе шахте после објекта , старају се власници односно корисници. 

 О одржавању индустријске канализације старају се власници, односно 

корисници. 

 

6.3. Заштита система канализације 

6.3.1. Заштита од механичког утицаја 

Члан 86. 

         У колекторе за одвођење употребљених отпадних вода (комуналних и 

индустријских) забрањено је упуштање:  

         - атмосферских вода,  

         - расхладних вода из погона, 

         - употребљаване воде од прања и поливања улица и других јавних површина.  

         У колекторе за одвођење атмосферских вода, забрањено је упуштање:  

         - употребљене отпадне санитарне воде из стамбених, комуналних и индустријских 

објеката,.  

         - течних садржаја са површина које су јако загађене штетним материјама  као што 

су: индустријска складишта, сточне пијаце, аутоперионица, аутобуских станица, 

механичарских радиница и сл.,  

         - индустријске отпадне воде, осим расхладних. 
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Члан 87. 

  

 У канализациони систем забрањено је испуштање отпадних материја које 

угрожавају хидраулични режим вода, стабилности канализационе мреже, стабилности 

биолошког процеса пречишћавања, стабилности рада црпних станица, као и 

 - било које отпадне течности или материје, са температуром већом од 40 С0 или 

отпадне воде са садржајем таложних суспендованих материја већих од  400 мг/л, 

 - било какав чврст материјал чији је садржај у отпадној води већи од 0,1%. 

 - било какве чврсте материје, земља, песак, камен, отпаци метала, дрво, стакло, 

пластика, крпе, длаке, животињске изнутрице, пепео, шљака, смеће и сл., 

 - било какве отпатке или воде које садрже суспендовани чврсти материјал таквог 

карактера и количина, да условљавају повећани рад и трошкове експлоатације ППОВ 

 - отпадне материјалне агресивног дејства које својим дејством оштећују зидове 

канала, 

 - укључивање осока и фекалија животињског порекла. 

 

6.3.2. Заштита од запаљивих и експлозивних материја 

 

Члан 88. 

 

 У канализациони систем забрањено је испуштање запаљивих и експлозивних 

материја под којим се подразумевају: гасовите, течне и чврсте испарљиве материје које 

потичу од течних горива, растварача, моторних уља, боја и лакова, машинских уља и 

масти и сл. 

6.3.3. Заштита од хемијских материја 

 

Члан 89. 

  

         Заштита канализационог система од испуштања хемијских материја постиже се 

изградњом одговарајућег уређаја за неутрализацију и пречишћавање отпадне воде од 

стране власника канализационог прикључка. 

         У систем јавне канализације  забрањено је упуштање токсичне опасне и штетне 

материје у концентрацијама већим од максимално допуштених концентрација (МДК) 

одређених овом Одлуком. 

Параметар јм    МДК 

- рН вредност    6-9 

- Температура  °С 40 

- Електропроводљивост  μS/cm3  3000 

- Биолошка потрошња кисеоника за 5 дана (ВРК-5)  mg/1   300 

- Хемијска потрошња кисеоника (НРК) mg/1    500 

- Суспендоване материје mg/1 400 

- Седиментне материје(таложне материје након 10 минута) mg/1 150 

- Хлориди (Cl) mg/1 500 

- Сулфати (S04) mg/1 350 
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- Сулфиди (S) mg/1 2.0 

- Роданиди (CNS) mg/1 50 

- Фосфати (P04-P) mg/1 2.0 

- Укупни фосфор (Р) mg/1 5.0 

- Сулфити mg/1 10 

- Водоник сулфид (H2S) mg/\ 0.1 

- Нитрати (N) mg/1 20 

- Нитрити (N) mg/1 1.0 

- Амонијак (NH4-N) mg/1 5.0 

- Укупни неоргански азот (NH4-N, NО2-N, NO3-N) mg/1 30 

- Укупни азот mg/1 90 

- Цијаниди (CN) mg/1 1.0 

- Магнезијум (Mg) mg/1 200 

- Никал (Ni) mg/1 1.0 

- Бор (В) mg/1 5.0 

- Цинк (Zn) mg/1 2.0 

- Арсен (As) mg/1 0.1 

- Селен (Se) mg/1 1.0 

- Бром (Br) mg/1 0.1 

- Хром шестовалентни (Cr) mg/1 0.5 

- Укупни Хром (Сг) mg/1 1.0 

- Кадмијум (Cd) mg/1 0.1 

- Бакар (Cu) mg/1 1.0 

- Олово (Pb) mg/1 0.2 

- Жива (Hg) mg/1 0.01 

- Баријум (Ва) mg/1 2.0 

- Гвожђе (Fе) mg/1 5.0 

- Манган (Mn) mg/1 5.0 

- Калај (Sn) mg/1 2.0 

- Алуминијум (Al) mg/1 2.0 

- Сребро (Ag) mg/1 0.1 

- Кобалт (Co) mg/1 1.0 
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- Флуориди (F) mg/1 30 

- Уља и масти mg/1 40 

- Тешки деривати нафте mg/1 30 

- Тетрахлоругљеник (CCl4) mg/1 0 

- Трихлоретилен mg/1 10 

- Хлороформ mg/1 0 

- Етри mg/1 0 

- Кетони mg/1 10 

- Толуол mg/1 0.5 

- Ксилол mg/1 0.5 

- Сви алкохоли mg/1 20 

- Бензол mg/1 1 

- Пестициди OHI mg/1 0.2 

- Пестициди OPI mg/1 0.1 

- Радиоактивност Bq/1 mg/1 10 

- Детерџенти mg/1 4.0 

- Тотални органски угљеник (ТОС) mg/1 20 

- Фенолна једињења (као фенол) mg/1 0.1 

 

                                                                      Члан 90. 

         Квалитет испуштене прерађене воде из јавне  фекалне канализације  одређује 

класа бонитета реципијента односно река Дрина, која је друге класе бонитета. 

Члан 91. 

         У систем јавне канализације  забрањено је упуштати све опасне, токсичне и 

штетне материје, које нису обухваћене чланом  89. ове Одлуке. 

 

 Члан 92. 

 

         У јавну канализацију не смеју се испуштати још следеће материје: 

 -  биолошки теже разградиве материје чији однос ХПК (бихроматни) према 

БПК-5  већи од 4, 

 - отпадне воде које проузрокују токсично деловање и поред испуњавања МДК из 

ове табеле, 

 - које проузрокују заразне болести или материјал који је заражен таквим 

клицама, и 
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 - друге материјале који би могли оштетити канализацију и њено правилно 

функционисање. 

6.3.4. Заштита од инфективних  и радиоактивних вода 

Члан 93. 

          Све здравствене, ветеринарске и друге организације и предузећа у чијим се 

отпадним водама могу очекивати патогени микроорганизми, узрочници разних 

инфективних обољења, морају своје отпадне воде да дезинфикују пре упуштања у 

градску канализацију. 

         Забрањено је упуштање у канализациону мрежу отпадних вода које у себи садрже 

радиоактивне материје. 

6.3.5. Контрола отпадних вода 

Члан 94. 

 

 Утврђивање степена загађености отпадне воде врши се путем хемијске, 

биолошке и бактериолошке анализе узрока и утврђивању количине испуштене отпадне 

воде. 

 Анализа и мерење врши се квартално. 

 Узорци отпадне воде узимају се пре испуштања у јавну канализацију, односно 

непосредно иза уређаја за примарно пречишћавање отпадних вода. 

 Узимање узорака  отпадних вода врши овлашћена здравствена установа  о 

трошку  Јавног комуналног предузећа у присуству корисника јавне канализације. 

 О узетом узорку отпадне воде сачињава се записник. 

            Резултате анализа отпадних вода Јавно комунално предузеће доставља 

Министарству пољопривреде, водопривреде и шумарства ка о и Агенцији за заштиту 

животне средине. 

 

Члан 95. 

            Обим и врста систематског испитивања одређује се сходно одредбама Закона о 

водама ("Службени гласник PC", број 30/10, 93/12 и 101/16) и Закона о процени утицаја 

на животну средину ("Службени гласник PC", број 135/04 и 36/09), и Закон о 

интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине ("Службени гласник 

PC", број 135/04 и 25/15), посебно за сваку индустрију у зависности од количине и 

степена загађености отпадних вода, а у складу са важећим подзаконским актима. 

Члан 96. 

 

           На све што није регулисано овом Одлуком,  а односи се на отпадне воде које се 

испуштају у систем јавне канализације или реку Дрину као реципијент, примењиваће се 

односни законски и подзаконски акти. 
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6.4. Накнада за коришћење јавне канализације 

 

Члан 97. 

 

 Накнаду за одвођење и пречишћавање отпадних вода плаћају сви корисници 

јавне канализације. 

 Накнаду утврђује Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа у складу са 

важећим законским и другим прописима, а сагласност на цену даје Општинско веће. 

 

Члан 98. 

 

 Количина отпадних вода које корисници испуштају у јавну канализацију 

утврђује се: 

 1. код корисника који у јавну канализацију поред фекалне испуштају и 

индустријске отпадне воде, путем посебног мерача протока. 

 2. код осталих корисника који су прикључени на јавни водовод на основу 

утрошене воде из јавног водовода исказане у водомеру. 

 До постављања мерних уређаја за мерење количине испуштене воде, ову 

количину утврђује Јавно комунално предузеће споразумно са корисником. 

 

Члан 99. 

 

 Накнада за коришћење канализације плаћа се  месечно, сходно одредбама ове 

Одлуке о накнади за коришћење јавног водовода. 

 Читање стања уређаја за мерење количине и квалитета испуштене отпадне воде, 

обављају за то овлашћена лица. 

 

 

III НАДЗОР И КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 100. 

 

Надзор над применом одредаба ове Одлуке и над законитошћу рада Јавног 

комуналног предузећа ''Дрина'' које обавља сагласност снабдевања водом и одвођење 

отпадних вода, врши Јединица локалне самоуправе Мали Зворник.  

 

Члан 101. 

 

 Послове инспекцијског надзора над применом ове Одлуке и над обављањем 

комуналних делатности, врши општински комунални инспектор, општински инспектор 

за заштиту животне средине и општински грађевински инспектор из оквира законом 

утврђене надлежности. 

 

 

Члан 102. 

 

 У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор је овлашћен да: 

 1. контролише да ли се комунална делатност обавља на начин утврђен законом и 

прописима донетим овом Одлуком, 
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 2. контролише стање комуналних објеката, 

 3.контролише да ли се комуналне услуге пружају у складу са одредбама ове 

Одлуке. 

 4. нареди уклањање ствари и других предмета са јавних површина и комуналних 

објеката, инсталација и уређаја, 

 5. нареди искључење грађанина, правног  лица или предузетника са комуналног 

објекта, 

 6. нареди извршење утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање 

недостатака, 

 7. доноси  Прекршајни налог   по прописима које је донела Скупштина општине, 

 8. предузима и друге  мере утврђене законом и прописима ове Одлуке. 

 

                                                             Члан 103. 

 

 Комунални инспектор у вршењу инспекцијског надзора, кад утврди да се омета 

коришћење комуналних објеката остављањем ствари и других предмета или на други 

начин наредиће кориснику да изврши уклањање ствари односно предмете, под претњом 

принудног извршења. 

 Ако се лице из става 1. овог члана не налази на лицу места, комунални 

инспектор ће, без саслушања странке, донети решење којим ће наложити да се ствари и 

други предмети уклоне у одређеном року који се може одредити и на часове. Ово 

решење се налепљује на те ствари, односно предмете уз назначење дана и часа када је 

налепљено и тиме се сматра да је достављање решења извршено. 

 Ако лице из става 1. овог члана не поступи по датом налогу, комунални 

инспектор одредиће да се те ствари уклоне о торшку корисника, односно власника, 

преко трећег лица на трошак прекршиоца. 

 Жалба против овог решења из става 1. и 2. овог члана не одлаже извршење. 

 

Члан 104. 

 

         Новчаном казном од   100.000  динара казниће се за прекршај јавно предузеће: 

 

 1. ако поступи супротно пропису из члана 4. ове Одлуке, 

 2. ако ускрати испоруку комуналног производа, односно комуналну услугу 

супротно из члана 7. ове Одлуке, 

 3. ако врши испоруку комуналног производа, односно врши комуналну услугу 

супротно из члана 8. ове Одлуке, 

 4. ако не обезбеди минимум процеса рада у случају штрајка запослених Јавног 

комуналног предузхећа или поступи супротно мерама надлежног органа општине за 

обезбеђење минимума процеса рада, из члана 9. Одлуке, 

5.ако поступи супротно члану 22. Одлуке,  

 6. ако не поступи по пропису из члана 25. Одлуке, 

 7. ако не поступи по пропису из члана 39. Одлуке, 

 8. ако не поступи по пропису из члана 56. Одлуке, 

 9. ако не одржава комуналне објекте у складу са чланом 85. став 1. и 2.  

 10. ако не поступи по решењу општинског комуналног инспектора односно 

инспектора за заштиту животне средине и грађевинског инспектора. 

  

Новчаном казном од 10.000 динара казниће се и лице у јавном комуналном 

предузећу одговорно за прекршај  из претходно става. 
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                                                   Члан 105. 

 

Новчаном казном од  100.000  динара казниће се правно лице: 

 

            1 ако поступи супротно члану 13.став 2. ове Одлуке 

            2. .ако поступи супротно члану 22. Одлуке 

3. ако обавља грађевинске и друге радове изнад, испод или у непосредној 

близини објекта и мреже водовода и канализације или врши изградњу објеката у зони 

непосредне заштите изворишта и водоводни базена, без сагласности Јавног комуналног 

предузећа, члан 37. Одлуке. 

4. aко поступи супротно члану 28. ове Одлуке, 

5. ако се самовласно прикључи на комунални објекат без решења Јавног 

комуналног предузећа и ако не поступи по решењу из чл. 41., 42. и 47. Одлуке 

6. ако поступи супротно члану 59. ове Одлуке, 

7. ако поступи супротно члану 82. ове Одлуке, 

8. ако не поступи супротно прописима заштите комуналних објеката из члана 86, 

87, 88, 89, 91, и 92 . ове Одлуке. 

 9. ако не поступи по решењу општинског комуналног инспектора, односно 

инспектора за заштиту животне средине. 

Новчаном казном од 10.000 динара казниће се и одговорно лице у предузећу или 

другом правном лицу због прекршаја из претходног става. 

 

 

Члан 106. 

 

 

         Новчаном казном од 50.000 динара казниће се са прекршај предузетник:    

            1. ако поступи супротно члану 13.став 2. ове Одлуке 

            2. .ако поступи супротно члану 22. Одлуке 

            3. ако обавља радове супротно пропису из чл. 24. став 2. ове Одлуке, 

 4. ако поступи супротно члану 28. ове Одлуке, 

 5. ако не поступи по чл. 30. став 1. ове Одлуке, 

            6. ако поступи супротно члану 41. ове Одлуке 

 7. ако поступи супротно члану 42. и 47. Одлуке,. 

8. ако поступи супротно члану 59. ове Одлуке, 

 9. ако поступи супротно члану 82. и 87. ове Одлуке. 

10. ако не поступи по решењу општинског комуналног инспектора, односно 

инспектора за заштиту животне средине. 

Новчаном казном од 10.000 динара казниће се и одговорно лице у предузећу или 

другом правном лицу због прекршаја из претходног става. 

 

Члан 107. 

 

 Новчаном казном од 25.000 динара казниће се за прекршај грађанин: 

 

            1 ако поступи супротно члану 13.став 2. ове Одлуке, 

            2. ако поступи супротно члану 22. Одлуке 

 3. ако обавља радове супротно пропису из чл. 24. став 2. ове Одлуке, 

 4. ако поступи супротно члану 28. ове Одлуке, 
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 5. ако не поступи по чл. 30. став 1. ове Одлуке,.  

            6. ако поступи супротно члану 42 и 47. став 1. ове Одлуке, 

 7. кад се бесправно прикључи на водоводну или канализациону мрежу, и не 

поступи по решењу из чл. 41, 

 8. ако поступи супротно члану 56. ове Одлуке, 

            9. ако поступи супротно члану 59. ове Одлуке, 

            10.  ако поступи супротно члану 66.став 2. ове Одлуке      

           11. ако поступи супротно члану 82, 86 и 87. ове Одлуке. 

           12. ако не поступи по решењу општинског комуналног инспектора, односно 

инспектора за заштиту животне средине и грађевинског инспектора. 

 Новчаном мандатном казном oд 25.000 динара казниће се грађанин ако своје 

домаћинство или пословни објекат прикључи на главни доводни цевовод између 

каптаже изворишта и главног базена, чиме краде воду и изазива општу опасност за 

снабдевање других корисника и здравствено санитарну неисправност воде за пиће, без 

обзира на степен опасности. 

 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 108. 

 

 Јавно комунално предузеће ''Дрина'' и други вршиоци комуналних делатности 

дужни су да ускладе своје пословање и општа акта са одредбама ове Одлуке у року од 3 

месеца од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 109. 

 

 Корисници који су већ прикључени на систем јавне канализације и водовода, 

дужни су да у року од две године испуне услове прикључења, пречишћавања и 

одвођења отпадних вода сходно одредбама ове Одлуке и позитивним законским 

прописима. 

Члан 110. 

 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о условима и 

начину организовања послова у вршењу комуналне делатности снабдевања водом за 

пиће и пречишћавања и одвођење атмосферских и отпадних вода на територији 

општине Мали Зворник (''Службени лист општине Мали Зворник'', бр. 4/14). 

 

Члан 111. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Мали Зворник''. 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 

 

Број: 06 - 1883 

Дана. 02.10.2018. године                                ПРЕДСЕДНИК 

Мали Зворник            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

             Радован Тадић, дипл.правник 

 

 


