
 На основу члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима ( ''Службени гласник 

РС'', бр. 88/2011), члана 20. става 1 тачка 5  Закона о локалној самоуправи  

 ( ''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 83 2014.) и члан 16. став 1.  тачка 5. и 37.  став 1. тачкe 7. 

Статута општине Дољевац, ( ''Службени лист града Ниша'', бр. 69/08, 89/2010, 14/2012, 32/2012, 

70/2012, 53/2013 и 9/2014) , 

 Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној дана 26.02.2015. године, донела је  

 

О Д Л У К У    О    К А Н А Л И З А Ц И Ј И 

 

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Овом Одлуком прописују се услови и начин организовања послова у вршењу комуналне 

делатности и то: сакупљање атмосферских и отпадних вода, санитарно хигијенски и други 

посебни услови одвођења и пречишћавања отпадних вoда на територији општине Дољевац,  

права и обавезе предузећа које обавља комуналну делатност и корисника услуга, начин наплате 

накнаде за коришћење комуналне услуге, случајеви и услови под којима се кориснику може 

ускратити пружање комуналне услуге, начин обезбеђења континуитета у обављању услуге и 

поступању у случају прекида пружања услуге  и послови надзора, и друга питања од значаја за 

ову комуналну делатност. 

Члан 2. 

 Сакупљање атмосферских и отпадних вода од корисника,  њихово одвођење, 

пречишћавање и испуштање врши се системом канализације.  

 

Члан 3. 

 Комуналну делатност одвођења и пречишћавања отпадних вода на територији општине 

обавља Јавно комунално предузеће '' Дољевац'' – Дољевац. ( у даљем тексту: нaдлежно 

предузеће). 

Члан 4. 

Корисници у смислу ове Одлуке су физичка лица, правна лица и предузетници, на 

територији општине Дољевац, чији су објекти прикључени на канализацију. 

 Корисници услуга прикључују своје кућне инсталације на јавну канализациону мрежу. 

 Забрањено је испуштање отпадних вода на улицу и друге јавне површине или њихово 

испуштање у напуштене копане бунаре и у отворене и затворене канале за одвођење 

атмосферске канализације  и у непрописно изграђене септичке јаме. 

 

II  ТЕХИЧКИ  И  ДРУГИ ПОСЕБНИ  УСЛОВИ  ЗА  

      ОДВОЂЕЊЕ  И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА 

 

Члан 5. 

 Канализација се дели на: јавну канализацију, канализацију за посебне намене  и кућну 

канализацију. 

 

 1. Јавну канализацију чине: 

- затворени примарни  и секундарни канали  за одвођење отпадних вода, 

- силазна  контролна  окна – шахтови, 

- прикључни водови на јавну канализацију 

- постројења за пречишћавање отпадих вода 

- припадајући објекти, уређаји  и инсталације. 

 2. Канализацију за посебне намене чине: 

- сви хоризонтални и вертикални водови, канализације привредних и     других 

објеката којима се одводе отпадне воде, 

  - припадајући објекти, уређаји и инсталације, 

  - канализациони прикључак. 

 3. Кућну канализацију чине: објекти, уређаји  и водови који прикупљају  воду до првог 

ревизионог  шахта. 

 

 

 

 

 



Члан 6. 

 Јавна канлизација се гради  према инвестиционо – техничкој документацији  за коју је 

издато  решење о  издавању грађевинске дозволе  од стране надлежног органа Општинске 

управе. 

 Инвеститор је дужан да изграђену јавну канализацију преда на коришћење, управљање 

и одржавање надлежном предузећу. 

Члан 7. 

 Власници – корисници објеката, обавезни су да исте прикључе на јавну канализацију  у 

року од једне године  од дана ступања на снагу ове Одлуке,  тамо где постоји јавна 

канализација, а тамо где се гради нова  канализација, најкасније у року од једне године,  од 

завршетка изградње  канализације. 

 Објекти који се граде на локацији где  постоји јавна канализација,  прикључују се у току 

изградње, а најкасније  до почетка коришћења. 

 

Члан 8. 

 На јавну канализацију могу се прикључити објекти физичких и правних лица на основу  

важећих законских прописа.  

 Ближе услове прикључка и начин, одредиће надлежно ЈКП „Дољевац“ –Дољевац. 

 

Члан 9. 

 Сваки објекат који се спаја  са јавном канализацијом мора имати засебан прикључак,  

непосредно на јавну канализацију. 

 Изузетно од одредбе става 1. овог члана,  када је то из техничких и других разлога  

оправдано и могуће, надлежно предузеће може  одобрити да се више објеката прикључи   на 

једно прикључно окно. 

 Ако се канализациони прикључак   не може извести непосредно  на јавну канализацију  

те је потребно прикључак извести  преко туђе непокретности, за прикључење је потребна 

сагласност власника – корисника те непокретности. 

 Сагласност из претходног става овог члана мора бити у писменој форми и оверена од 

стране надлежног органа. 

Члан 10. 

 Кућним прикључком сматра се канализациона цев (спој са јавном канализацијом за 

отпадне воде) од првог контролног односно ревизионог окна у објекту, односно од регулационе 

линије ако контролно односно ревизионо окно није изграђено, до јавне канализације. 

 Елементи кућног прикључка утврђују се пројектно – техничком документацијом за 

изградњу јавне канализације, те се исти посебно  дефинишу у Уговору из члана 13. став 3. ове 

Одлуке. 

Члан 11. 

 Индустријски објекти прикључују се на јавну канализацију у складу са одредбама ове 

Одлуке  и Уговором који закључе са надлежним комуналним предузећем. 

 

Члан 12. 

 Услове за прикључење објеката на јавну канализацију утврђује надлежно ЈКП. 

 

Члан 13. 

 Прикључење објекта на јавну канализацију врши се на основу захтева корисника уз 

испуњење услова одређених од стране надлежног ЈКП-а. 

 

Члан 14. 

 Забрањено је прикључивање објекта на јавну канализацију без одобрења или супротно 

одобрењу издатом од стране надлежног предузећа. 

 Одобрење за прикључење је управни акт који се издаје у облику решења. 

 Против решења може се поднети жалба у року од 15 дана од дана достављања решења. 

 Жалба се подноси Општинском већу општине Дољевац. Одлука Општинског већа 

општине Дољевац, је коначна и против ње се може покренути управни спор. 

 

Члан 15. 

 Прикључке изведене без одобрења или противно одобрењу издатом од стране 

надлежног предузећа, исто ће затворити и ставити ван употребе по решењу комуналне 

инспекције. 



Члан 16. 

 Радове на изради прикључка на јавну канализацију изводи надлежно предузеће. 

 Власници или корисници објеката могу сами да изводе одређене радове на прикључењу 

на јавну канализацију уз надзор и упутство надлежног предузећа. Прикључење на јавну 

канализацију врши искључиво надлежно предузеће. 

 Надлежно предузеће даје техничка упутства и врши надзор над извођењем радова од 

стране власника или корисника објекта и одређује врсту материјала  за израду прикључка. 

 Трошкове израде прикључка сноси власник или корисник објекта. 

 

Члан 17. 

 Физичка лица, правна лица и предузетници код којих не постоји могућност  одвођења 

својих отпадних вода преко јавне канализације, дужни су да за сакупљање својих отпадних 

вода израде прописну водонепропустиву септичку јаму. 

 Септичка јама се гради на основу идејног пројекта и  решења о одобрењу  за извођење 

радова  за објекте где се не издају грађевинске дозволе издатог од стране надлежног органа  

Општинске управе. 

 Изграђена септичка јама мора се редовно одржавати и чистити у току употребе. 

 Вршилац услуга дужан је да се одазове позиву корисника услуга за чишћење септичке 

јаме у року од 48 часова. 

 

III  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И КОРИСНИКА УСЛУГА 

 

Члан 18. 

 Надлежно предузеће је дужно да: 

- евидентира кориснике услуга  одвођења  отпадних вода; 

- одржава објекте, постројења, уређује мрежу јавне канализације; 

- одржава и контролише исправност уређаја за мерење количине  

испуштене воде уколико их има; 

- контролише састав испуштених вода и по потреби предузима  

одговарајуће мере; 

- контролише стање и исправност кућних инсталација и прикључака; 

- у случају квара на јавној канализацији да одмах, путем средстава  

јавног информисања или на неки други погодан начин, о томе извести кориснике и комуналну 

инспекцију, а квар отклони у што краћем  року. 

 

Члан 19. 

 Корисник јавне канализације дужан је да: 

- одржава у исправном стању кућну и канализацију за посебне намене, уређај за 

претходно пречишћавање отпадних вода и септичку јаму; 

- наменски користи кућну и канализацију за посебне намене; 

- плаћа накнаду за извршену услугу на основу уговора са надлежним предузећем  којим 

се дефинишу међусобна права и обавезе; 

- на захтев предузећа одмах, а најкасније у року од 7 дана о сопственом трошку отклони 

квар на кућним инсталацијама за посебну намену; 

- сноси трошкове отклањања узрока зачепљења, оштећења и кварова, као и штету на 

јавној канализацији коју проузрокује непрописним или ненаменском употребом кућне или 

канализације за посебну намену; 

- испразни, очисти, дезинфикује и по могућности затрпа  септичку јаму или упојни 

бунар након прикључења објекта на јавну канализацију; 

- овлашћеном раднику надлежног предузећа обезбеди несметан приступ ради узимања 

узорка и узорка отпадних вода; 

- овлашћеном раднику надлежног предузећа у свако доба дозволи приступ свим 

елементима канализације за посебне намене односно кућне канализације, ради контроле 

квалитета отпадних вода и квалитета одржавања истих као и контроле да ли је атмосферска 

канализација прикључена на одвод фекалне канализације и сноси трошкове отклањања 

одређених неправилности уколико се иста пронађу. 

 Кориснику није дозвољено да: 

1) да  се самовољно прикључи на јавну канализацију, 

2) јавну канализацију отпадних вода користи за одвођење штетних и  

експлозивних материја. 



 

Члан 20. 

 У јавну канализацију за отпадне воде забрањено је упуштати атмосферске и 

површинске воде уколико то није нарочито, предвиђено пројектом за изградњу канализационе 

мреже. 

Члан 21. 

 У јавну канализацију не могу се упуштати отпадне воде које у себи садрже  штетне 

материје по здравље  особа које одржавају  систем јавне канализације и по објекте 

канализације: 

 - проузроковаче  заразних  и паразитских  болести или материјале заражене таквим 

клицама, тела угинулих животиња као и радиоактивне отпадне материје; 

 - материје које су запаљиве или експлозивне као што су бензин,  етар, бензол, карбид, и 

други запаљиви органски растварачи; 

 - материје које могу спречити труљење и пречишћавање отпадних вода, како у смислу 

самопречишћавања тако и у погледу пречишћавања на уређајима за пречишћавање; 

 - смеће, пепео, кости, стакло, гипс, цемент, песак, шљунак, крпе, длаке, пластичне 

предмете, боје и лакови, лед, снег, и друге предмете који могу изазавати зачепљење или 

оштећење канализационих цеви,  опреме  и свих уређаја система јавне канализације. 

 

Члан 22. 

 У јавну канализацију  могу се упуштати отпадне воде чије максимално дозвољене 

концентрације ( у даљем тексту: МДК)  не прелазе прописане вредности, што се утвђује на 

основу Правилника о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода ( ''Сл. 

гласник СРС '', бр. 47/82 и 13/84 ). 

Члан 23. 

 На уређај за пречишћавање отпадних вода ( УПОВ ), садржај септичких јама од 

индивидуалних корисника може довозити цистерном искључиво надлежно јавно предузеће – 

или друго физичко и правно лице који има уговор са надлежним јавним предузећем. Место 

упуштања отпадних вода одређује надлежно јавно предузеће. Квалитет овако упуштаних 

отпадних вода мора задовољавати критеријуме из члана 21. и 22. ове Одлуке. 

 Када се утврди да се у јавну канализацију  упуштају отпадне воде чији квалитет не 

задовољава  критеријуме по члану 21. и 22.  предузеће ће искључити корисника са јавне 

канализације или ће отказати Уговор са предузећем – предузетником који довозе отпадну воду 

из септичких јама привремено до престанка разлога искључења. 

 Решење о искључењу корисника са јавне канализације доноси комунални инспектор. 

 

Члан 24. 

 Квалитет, односно степен загађења отпадних вода утврђује се анализом узетих узорака 

отпадних вода. 

 Анализу квалитета отпадних вода врши надлежно предузеће по јединственој 

методологији за утврђивање квалитета отпадних вода, преко акредитоване лабораторије. 

 Узроци отпадних вода узимају се пре упуштања у јавну канализацију, односно 

непосредно иза уређаја за претходно пречишћавање отпадних вода. 

 Узимање узорака врши овлашћени радник предузећа у присуству корисника јавне 

канализације. 

 О узетом узорку саставља се записник. 

 

Члан 25. 

 Ако се анализом утврди прекорачење неке од вредности дозвољене концентрације 

хемиских и других састојака, трошкове анализе и узимање узорака плаћа корисник услуге, у 

супротном случају трошкови падају на терет надлежног предузећа. Корисник јавне 

канализације  може извршити контролну анализу путем друге овлашћене установе или 

организације. Узорци за контролу из става 1. овог члана узимају се у присуству овлашћеног 

радника надлежног предузећа  истовремено са узимањем узорка за анализу које врши надлежно 

предузеће. 

 

 

 

 

 



IV  НАЧИН НАПЛАТЕ НАКНАДЕ ЗА ИЗВРШЕНУ УСЛУГУ 

 

Члан 26. 

 Обрачун и наплату накнаде  за испуштање отпадних вода обавља предузеће на начин и 

у роковима утврђеним Уговором. 

Члан 27. 

 Корисници јавне канализације плаћају комуналном предузећу накнаду за одвођење 

отпадних вода. 

 Обавеза плаћања накнаде настаје прикључењем објекта на јавну канализацију, односно 

истеком рока за прикључење из члана 7. став 1. и 2. ове Одлуке. 

 

Члан 28. 

 Висина накнаде утврђује се на основу Уговора закљученог са предузећем и јединичне 

цене за одвођење отпадних вода. 

 Цену за одвођење отпадних вода утврђује Управни одбор предузећа уз сагласност 

Скупштине општине Дољевац. 

 Цену за упуштање садржаја септичких јама које се преносе цистерном отпадних вода 

одређује предузеће, а на основу Уговора са вршиоцем услуга за пражњење септичких јама. 

 

Члан 29. 

Надлежно предузеће врши обрачун за пружену комуналну услугу, а корисник је дужан 

да услугу по обрачуну плати у року од 15 дана од дана пријема истог. 

 

Члан 30. 

 Корисник може да поднесе приговор на обрачун надлежног предузећа у писменој 

форми у року од 8 дана од дана пријема обрачуна. 

 Предузеће је дужно да приговор реши у року од 15 дана и о томе извести корисника али 

приговор не одлаже исплату рачуна. 

 

V СЛУЧАЈЕВИ И УСЛОВИ ПОД КОЈИМА СЕ МОЖЕ УСКРАТИТИ 

      ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 

 

Члан 31. 

 Пружање комуналне услуге одвођења и пречишћавања отпадних вода предузеће може 

ускратити привремено кориснику: 

 - ако јавну канлизацију користи ненаменски и противно одредбама ове Одлуке; 

 - ако су кућне инсталације и инсталације за посебну намену у таквом стању а њихово 

даље коришћење представља опасност по здравље и живот људи, односно може проузроковати 

штету на материјалним добрима и угрозити функционисање јавне канализације; 

 - ако настане већи квар или сметња на кућној канализацији; 

 - ако не плати извршену услугу  у року из члана 29. ове Одлуке; 

У случајевима из става 1. овог члана предузеће ће прво упозорити корисника да ће га 

искључити из система јавне канализације уколико у остављеном року не поступи по 

упозорењу. Ако корисник не поступи по упозорењу из става 2. овог члана предузеће ће 

искључити корисника из система јавне канализације и о томе одмах, а најкасније у року од 24 

часа, известити комуналну инспекцију. 

 

Члан 32. 

 По отклањању узрока због ког је дошло до привременог ускраћивања пружања услуге, 

односно искључења корисника из система јавне канализације предузеће је дужно да одмах, а 

најкасније у року од 3 дана од дана подношења захтева корисника прикључи на јавну 

канализацију. 

 Трошкови искључења и поновног прикључења падају на терет корисника. 

 

VI  НАЧИН ОБЕЗБЕЂЕЊА КОНТИНУИТЕТА У ОБАВЉАЊУ 

        УСЛУГЕ И ПОСТУПАЊА У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА ПРУЖАЊА УСЛУГЕ 

 

Члан 33. 

 Предузеће је дужно да свој рад и пословање  организује тако да обезбеди сталну 

функционалну способност објеката, и инсталација система јавне канализације у циљу трајног и 



несметаног пружања услуге одвођења и пречишћавања отпадних вода  непрекидно 24 часа 

дневно,  под једнаким условима. 

Члан 34. 

 У случају планских прекида у пружању комуналне услуге због планираних радова ( 

поправке, реконструкције  и др.) на јавној канализацији,  предузеће је дужно да најкасније 24 

часа пре настанка прекида, о томе извести кориснике путем јавног информисања или на неки 

други погодан начин, а надлежни орган Општинске управе у писменој форми. 

 

Члан 35. 

 Ако дође до прекида или поремећаја у пружању услуге одвођења вода услед више силе, 

штрајка или других разлога који се нису могли предвидети, односно спречити, предузеће је 

обавезно да одмах предузме  мере из члана 17. Закона о комуналним делатностима и мере које 

утврди орган Општинске управе и Општинско веће,  ради отклањања узрока поремећаја 

односно прекида у пружању услуге. 

Члан 36. 

 Предузеће је обавезно да истовремено са предузимањем мера из члана 35. ове Одлуке 

обавести орган Општинске управе надлежан за комуналне послове о разлозима поремећаја или 

прекида, као и о предузетим мерама. 

 Орган Општинске управе из става 1. овог члана  обавезан је да по пријему обавештења 

без одлагања: 

- одреди ред првенства и начин пружања услуга; 

- нареди мере заштите комуналних објеката који су угрожени, као и друге имовине; 

- предложи мере за отклањање насталих последица и друге потребне мере за обављање 

делатности; 

-  утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид вршења 

делатности, као и одговорност за накнаду евентуалне штете. 

 

Члан 37. 

 Ако надлежно предузеће и поред свих предузетих мера не може да пружи услугу у 

потребном обиму, Општинско веће општине ће наредити предузимање одговарајућих мера 

надлежном предузећу и корисницима. 

 

Члан 38. 

 Ако се у складу са Законом организује штрајк у надлежном предузећу, предузеће је 

дужно да обезбеди минимум процеса рада: 

 - функционисање одвођења отпадних вода у оквиру јавне канализације; 

 - обављање послова на отклањању хаварија на јавној канализацији. 

 

VII  НАДЗОР  

Члан 39. 

 Надзор над применом ове Одлуке и над законитошћу рада надлежног предузећа врши 

Општинска управа општине Дољевац. 

 Послови инспекцијског надзора над применом ове Одлуке и прописа донетих на основу 

ове одлуке и над обављањем комуналне делатности врши комунални инспектор. 

 

VIII  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 40. 

 Новчаном казном од 100.000,00 динара, до 1.000.000,00 динара, казниће се надлежно 

предузеће ако: 

1. Врши испуштање отпадних вода супротно одредбама члана 4. став 3. ове Одлуке; 

2. На јавну канализацију  прикључује објекат изграђен мимо важећих законских 

прописа и услова одређених овом Одлуком, односно прописаним условима ЈКП-а  ( 

члан 8. ); 

3. Не затвори и стави ван употребе прикључак по решењу комуналне инспекције ( 

члан 15.); 

4. Не извршава одредбе из члана 18 ( члан 18.); 

5. Не искључи корисника канализације по решењу комуналног инспектора 

     ( члан 23. ); 

6. Не врши анализу квалитета отпадних вода ( члан 24. став 2 и 3 ); 

7. Не реши по приговору корисника у утврђеном року ( члан 31. став 2); 



8. Не прикључи кориснике на јавну канализацију у утврђеном року по престанку 

разлога искључења ( члан 33. став 1); 

9. Не врши комуналну услугу на предвиђен начин ( члан 34.). 

10. Не обавести кориснике и надлежни орган Општинске управе  о планираном прекиду 

пружања услуге ( члан 35.); 

11. Не предузме неопходне предвиђене мере у утврђеном року у случају прекида 

пружања услуга; 

12. Не обавести орган Општинске управе надлежан за комуналне послове о разлозима 

поремећаја или прекида, као и предузетим мерама истовремено са предузимањем 

мера из члана  36. ( члан 37. став 1 ); 

13. Не обезбеди минимум процеса рада у случају штрајка ( члан 38.); 

14.  За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у надлежном 

предузећу новчаном казном од 25.000,00 до 50.000,00 динара. 

 

Члан 41. 

 Новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај 

корисник правно лице ако: 

1. Врши испуштање отпадних вода супротно одредбама члана 4 . став 3. ове Одлуке; 

2. Не изврши прикључење објеката  на јавну канализацију  у утврђеном року  

     ( члан 7. став 1 и 2.); 

3. Прикључује објекат на јавну канализацију  без решења или супротно  решењу које 

издаје  надлежног предузећа ( члан 15.); 

4. Неовлашћено изводи радове на прикључењу објекта на јавну кнализацију (члан 16. 

став 1.); 

5. Не изгради прописану септичку јаму или исту редовно не одржава   и не чисти ( 

члан 17. став 1.); 

6. Не извршава одредбе из члана 19. ( члан 19.); 

7. Упушта у јавну канализацију за отпадне воде  атмосферске и површинске воде  ( 

члан 20.); 

8. Упушта у јавну канализацију за отпадне воде, отпадне воде које садрже штетне 

материје  и убацује отпадке, предмете и материје  означене у члану 21. ( члан 21.); 

За прекршај из става  1.  овог члана казниће се   одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном од 25.000,00 до 50.000,00 динара. 

За прекршај из става  1. овог члана казниће се  приватни предузетник  новчаном казном 

од 50.000,00  до 500.000,00 динара. 

За прекршај из става  1.  овог члана казниће се   физичко лице  новчаном казном од 

20.000,00 до  50.000,00 динара. 

 

IX  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 42. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о канализацији број  

352 – 240 од 17.12.2008. године,  објављена у (''Службеном листу Града Ниша'', 

 број 121 /2008). 

Члан 43. 

 Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у ''Службеном листу Града  

Ниша''. 

Број: 352-14 

У Дољевцу, 26.02.2015. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ДОЉЕВАЦ 

 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

 

            Томислав Митровић 


