
На основу члана 4. став 3. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник 
РС", број 88/11, 104/16 и 95/19), члана 4. став 1. Закона о прекршајима ("Службени 
гласник РС", бр. 65/13, 13/16, 98/16 - одлука УС, 91/2019 и 112/2022 - одлука УС) и члана 
40. Статута општине Дољевац ("Службени лист Града Ниша", 127/2018,  бр. 13/2019 и 
21/2021),  

Скуштина општине Дољевац, на седници одржаној,16. марта 2023. године, доноси  

 

Одлуку о јавним чесмама 

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1.  
Овом одлуком уређује се појам јавне чесме, изградња и повезивање на јавни водовод, 

одржавање јавних чесама, начин коришћења и друге одредбе које се односе на снабдевање 
водом са јавних чесама и њихову заштиту.  

Члан 2.  
Јавном чесмом, сматра се свака чесма која се налази на јавној или другој површини, а 

користи се за јавно снабдевање становништва водом.  

Члан 3.  
Одржавање јавних чесама је комунална делатност.  
Комуналну делатност одржавања јавних чесама на територији општине Дољевац 

обавља ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ДОЉЕВАЦ" ДОЉЕВАЦ (у даљем тексту: 
Предузеће), које је општина Дољевац основала ради обављања комуналних делатности.  

Члан 4.  
Вода са јавне чесме обезбеђује се прикључком на водоводну мрежу, или из каптаже са 

одговарајућим цевним системом.  
Јавне чесме прикључене на јавни водовод морају имати свој водомер уграђен од стране 

надлежног предузећа за водоснабдевање, које у складу са овом одлуком уговором 
регулише коришћење и наплату испоручене воде са ЈКП-ом „Дољевац“ – Дољевац. 

Отицање воде са јавне чесме регулише се преко канализационе мреже или 
одговарајућих пријемника, где не постоји канализациона мрежа.  
  



Члан 5.  
Воду са јавне чесме користе сви под једнаким условима, за задовољавање животних 

потреба.  

Члан. 6.  
Коришћење воде са јавне чесме за пиће и напајање стоке има приоритет над 

коришћењем воде за остале намене.  
Коришћење воде са јавне чесме може се привремено ограничити или ускратити, 

уколико наступе отежани услови снабдевања водом, у толикој мери да се не могу 
задовољити потребе према утврђеном приоритету коришћење воде из претходног става 
као и у случају здравствене неисправности воде.  

Одлуку о привременом ограничењу или потпуној обустави употребе воде са Јавне чесме 
доносе надлежне службе Општинске управе.  

 
II НАЧИН ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ  

Члан 7.  
Одржавање јавних чесама обухвата:  
- контролу квалитета воде  
- потребне радове за несметано функционисање чесме  
- истицање обавештења о здравственој исправности  
- ограничење или ускраћивање коришћења воде са јавне чесме под условима из ове 

Одлуке,  
- контролу и одржавање каптаже и преносног цевног система, вентила, славина и др.  

Члан 8.  
Контролу квалитета воде са јавне чесме може да врши само правно лице овлашћено за 

испитивање квалитета воде.  

Члан 9.  
Нико не сме вршити било какве радње или радове на јавној чесми осим предузећа.  

Члан 10.  
Околина јавне чесме мора бити заштићена од намерног или случајног загађења, као и 

радње која може неповољно деловати на исправност воде за пиће.  
У зимском периоду јавне чесме са славином могу бити искључене.  

Члан 11.  
Изградња и реконструкција јавних чесми, вршиће се у складу са важећим прописима. 

 
III ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ  

Члан 12.  
Средства за обављање и развој делатности одржавања јавних чесама обезбеђују се из:  
1) прихода буџета општине;  
2) наменских средстава других нивоа власти;  
3) других извора у складу са законом.  



Члан 13.  
Јавно комунално предузеће "Дољевац" Дољевац годишњим Програма пословања и 

Програмом субвенција, планира изградњу и одржавање јавних чесама,  контролу 
квалитета воде, накнаду за утрошену воду и друго.  

 
IV НАДЗОР  

Члан 14.  
Инспекцијски надзор над спровођењем одредби ове одлуке врши комунална инспекција 

Општинске управе Дољевац.  
 

V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 15.  
Правном лицу-јавном предузећу које обавља комуналну делатност одржавања јавних 

чесама и одговорном лицу у предузећу, за прекршаје прописане Законом о комуналним 
делатностима, биће изречене казне у складу са Законом.  

Члан 16.  
Новчаном казном у износу од 50.000 динара казниће се правно лице и предузетник ако:  
- користи воду са јавне чесме супротно члану 6. ове одлуке,  
- угрози здравствену исправност воде,  
- неовлашћено изводи радове на Јавној чесми.  
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном 

казном у износу од 5.000 динара.  
Новчаном казном од 5.000 динара казниће се појединац за прекршај из става 1. овог 

члана.  
За остале прекршаје, прописане Законом о комуналним делатностима биће изречене 

казне у складу са Законом.  
 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 17.  
Поступци који су почели пре доношења ове одлуке окончаће се по започетој процедури.  
Све наведено за јавне чесме, односи се и на јавне фонтане на територији општине 

Дољевац. 

Члан 18.  
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града 

Ниша".  
 

Број: 352-88 
У Дољевцу,  16.03.2023. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 
Председник  

Дејан Смиљковић 


