
 На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 

88/2011), члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 

129/2007) и члана 39. став 1. тачка 7. у вези са чланом 15. став 1. тачка 6. Статута општине 

Ковин („Сл. лист општине Ковин“, бр. 11/2012-пречишћен текст), 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 07.12.2012. 

године, донела је  

 

О Д Л У К А  

О ПРЕЧИШЋАВАЊУ И ОДВОЂЕЊУ АТМОСФЕРСКИХ 

И ОТПАДНИХ ВОДА 

„Сл.лист општине Ковин“, бр. 22/2012, 11/2014-др.Одлука, 1/2017-др.Одлука 

и 12/2018 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

 Овом Одлуком прописују се услови и начин организовања послова у вршењу 

комуналне делатности-одвођења и пречишћавања атмосферских и отпадних вода на 

територији општине Ковин и утврђују друга питања од значаја за пружање и коришћење 

ове комуналне делатности. 

 

Члан 2. 

 Под појмом пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода је 

сакупљање, одвођење, пречишћавање и испуштање отпадних, атмосферских и 

површинских вода са површина јавне намене, односно од прикључака корисника на 

уличну канализациону мрежу, третман отпадних вода у постројењу за пречишћавање, 

црпљење, одвоз и третирање фекалија из септичких јама. 

 

Члан 3. 

 Корисницима, у смислу ове Одлуке, сматрају се правна лица, предузетници и 

физичка лица чији су, односно која користе објекте прикључени на технички систем 

одвођења отпадних вода (у даљем тексту: јавна канализације) на начин прописан овом 

Одлуком, као и лица која користе комуналну услугу-чишћење септичких јама. 

 

Члан 4. 

  Јавна канализација је скуп техничко санитарних објеката и мера, којима се 

обезбеђује непрекидно и систематско сакупљање, одвођење, пречишћавање и испуштање 

отпадних и атмосферских вода насеља и привреде у одговарајуће пријемнике-реципијенте. 

 

Члан 5. 

 Одвођење атмосферских вода до израде атмосферске канализације врши се путем 

затворених колектора и шахтова јавне канализације атмосферских вода, ископа и 

одржавања отворених канала, ригола на јавним површинама, као и пропуста које израђују 

и одржавају корисници стамбених зграда у колективном становању и корисници 

грађевинских парцела, односно објеката породичног становања (кућа). 

Канали који служе за отицање атмосферске воде из дворишта приватних лица или 

колективних стамбених зграда морају бити покривени до спољне ивице тротоара. 

 Спајање унутрашњих инсталација канализације атмосферске воде може се вршити 

само са јавном канализацијом атмосферских вода.  

 



 

II ЈАВНА КАНАЛИЗАЦИЈА 
Члан 6. 

 Јавном канализациjом отпадних вода (у даљем тексту: фекална канализација) 

сматра се: 
1.улична канализациона мрежа коју чине: 

  -цеви за одвод отпадних вода; 

  -ревизиона шахта; 

  -вентилациони објекти; 

  -канализациони кућни прикључци на уличну мрежу; 

2.црпне станице; 

3.постројења за пречишћавање отпадних вода. 

 

Члан 7. 

 Унутрашњим инсталацијама канализације у смислу ове Одлуке, сматрају се 

инсталације, уређаји и објекти за одвођење отпадних вода до првих ревизионих окна, као и 

спољни хоризонтални развод заједно са задњим ревизионим окном пре главне одводне 

цеви уличне канализације који се може налазити на један метар иза регулационе линије а у 

изузетним случајевима на јавној површини. 

 

Члан 8. 

 Одвођење и пречишћавање атмосферских и отпадних вода, као комуналну 

делатност, обавља ЈП „Ковински комуналац“ Ковин (у даљем тексту: Комунално 

предузеће). 

Поједине послове на одржавању фекалне канализације или израде објеката за 

одвођење отпадних вода Комунално предузеће може поверити другом правном лицу или 

предузетнику, на начин , по поступку и прописима о јавним набавкама. 

 Комунално предузеће је обавезно да јавну канализацију отпадних вода и објекте 

атмосферске канализације одржава у стању функционалне оспособљености, да се стара о 

њиховом обнављању и повећању капацитета и извршава законске и друге обавезе у вези са 

тим објектима.  

Члан 9. 

 Изградња фекалне канализације, атмосферске канализације и постројења за 

третман и пречишћавање отпадних вода финансира се средствима буџета општине Ковин, 

на основу програма Фонда за грађевинско земљиште, путеве и комуналну потрошњу  и 

програма заштите животне средине. 

 Текуће одржавање атмосферске, фекалне канализације и фекалне депоније 

финансира се из цене за извршене комуналне услуге. 

 

III УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Члан 10. 

 Комунално предузеће на захтев инвеститора, издаје: 

  -техничку информацију за израду Главног пројекта јавне канализације у сврху   

               добијања локацијске дозволе као и сагласност на изграђени Главни пројекат 

-услове и сагласност за извођењ радова на монтажи канализационог кућног 

прикључка.  

Трошкове издавања претходних услова из става 1. овог члана сноси инвеститор.  

 Комунално предузеће даје сагласност на пројекат јавне канализације уколико је 

исти израђен у складу са претходно издатим условима. 



 Јавна канализација може се градити само на јавној површини на основу оверене 

пројектне документације и издатог одобрења за градњу. 

Члан 11. 

 Извођач радова је обавезан да писменим путем обавести комунално предузеће о 

почетку извођења радова на изградњи јавне канализације најмање три дана пре почетка 

радова.  

 Комунално предузеће приликом обављања дистрибутивног надзора при изградњи 

јавне канализације може писмено да упозори извођача радова уколико се исти не обављају 

по одобреној пројектној документацији и одобрењу за градњу. 

 У случају из става 2. овог члана Комунално предузеће обавештава грађевинског и 

комуналног инспектора Општинске управе Ковин. 

 

Члан 12. 

 После завршене изградње, канализација се може прикључити на постојећу јавну 

канализацију само уколико има издату дозволу за употребу. 

 Спајање изграђене канализације са постојећом јавном канализацијом врши 

Комунално предузеће, на захтев инвеститора, по претходно плаћеним трошковима 

прикључења.  

 Забрањено је спајање фекалне канализације са кишном канализацијом. 

 

Члан 13. 

 Инвеститор је дужан да Комуналном предузећу преда на управљање изграђену 

јавну канализацију после завршене изградње у року од 30 дана од дана добијања дозволе за 

употребу.  

 Комунално предузеће неће издати услове за извођење радова на кућном 

канализационом прикључку док инвеститор не преда изграђену јавну канализацију на 

управљање комуналном предузећу.  

 

Члан 14. 

 Унутрашња инсталација канализације зграде или другог објекта мора да се споји са 

уличном канализацијом. 

 Спајање унутрашњих инсталација канализације отпадних вода може да се врши 

само са фекалном канализацијом. 

 

Члан 15. 

 Унутрашње инсталације канализације спајају се са јавном канализацијом 

непосредно преко канализационог прикључка.  
  Кућни канализациони прикључак је цевни спој од јавне канализације до последњег 

ревизионог шахта унутрашње инсталације канализације. 

 Сваки објекат мора имати засебан канализациони прикључак преко кога се 

унутрашње инсталације канализације спајају са јавном канализацијом. 

 Део објекта који има засебан улаз и чини самосталну целину сматра се засебним 

објектом, у смислу ове Одлуке, који мора имати засебан канализациони прикључак. 

 

Члан 16. 

 Изузетно, и само привремено, може се дозволити прикључење на јавну 

канализацију преко суседне непокретности ако нема могућности непосредног спајања и 

ако власник, односно корисник непокретности на то пристане писаним путем уз оверу 

потписа пред судом. 



 Изузетне случајеве из претходног става одређује комунално предузеће, водећи 

рачуна да не буде угрожено одвођење отпадних вода ако се тиме не стварају непотребни 

трошкови прикључења објекта на канализацију. 

 Прикључење на јавну канализацију из става 1. овог члана, као и услове за 

прикључење одређује комунално предузеће на захтев корисника који треба да прикључи 

унутрашње инсталације канализације на јавну канализацију.  

Трошкове прикључка сноси корисник.  

 

Члан 17. 

 Комунално предузеће не може пружити комуналну услугу прикључења унутрашње 

канализације на јавну канализацију ако је новоизграђени објекат изграђен без грађевинске 

дозволе.  

 Изузетно, од става 1. овог члана комунално предузеће може привремено дозволити 

прикључење унутрашње канализације на јавну канализацију под условом да је власник 

благовремено поднео пријаву објекта изграђеног, односно реконструисаног без 

грађевинске дозволе надлежног органа, ради прибављања одобрења за изградњу и 

употребне дозволе, односно да је у законском року поднео захтев за легализацију.  

 

Члан 18. 

 Корисник не сме самостално вршити спајање унутрашње канализације на јавну 

канализацију, а ако корисник изврши прикључење Комунално предузеће је дужно да га 

одмах искључи са јавне канализације уз надокнаду трошкова искључења. 

 Монтажерске радове на изградњи прикључка унутрашње канализације на јавну 

канализацију може да врши само комунално предузеће. 

 Комунално предузеће обавезно је да у својој евиденцији изврши регистрацију 

канализационог прикључка и изда потврду кориснику јавне канализације. 

 

IV ЧИШЋЕЊЕ СЕПТИЧКИХ ЈАМА 

 
Члан 19. 

 Септичком јамом у смислу ове Одлуке, сматра се посебан грађевински објекат за 

сакупљање фекалија и отпадних вода из зграде и других објеката који не могу технички да 

се прикључе на фекалну канализацију.  

Члан 20. 

 О чишћењу и одржавању септичке јаме стара се корисник путем Комуналног 

предузећа. 

 Комунално предузеће је дужно да на захтев корисника изврши чишћење септичке 

јаме и одвожење фекалија и отпадних вода , одмах по поднетом захтеву  а најдаље у року 

од 24 часа по поднетом захтеву, специјалним возилом уз наплату прописане накнаде, 

односно цене услуга. 

Изношење фекалија врши се само на за то одређена места.  

 Место за депоновање фекалија одређује орган управе надлежан за комуналне 

послове.  

Члан 21. 

 Септичка јама се гради од чврстог грађевинског материјала (бетона и опеке) у 

складу са техничким нормативима прописаним за ту врсту објекта.  

 Забрањено је коришћење напуштених бунара као септичких јама. 

 Септичка јама не сме се повезати са јавном канализацијом.  

 

Члан 22. 



 Власници, односно корисници септичких јама одговорни су за њихово чишћење, 

одржавање и правилно коришћење.   

 Чишћење септичких јама и њихово пражњење обавезно је када ниво фекалија 

достигне 20 цм испод горње ивице јаме. 

 У септичку јаму није дозвољено упуштање површинских вода. 

 Фекалије и друге отпадне воде није дозвољено испуштати из септичке јаме у своје 

или суседно двориште, на улице и друге јавне површине и водотоке унутар грађевинског 

подручја као и у канале који служе за одвод атмосферских и других вода у насељеном 

месту. 

Члан 23. 

 Корисник је дужан да после прикључења унутрашње канализационе инсталације на 

јавну канализацију стави ван употребе септичку јаму (испразни, очисти и дезинфикује) у 

року од 60 дана од дана прикључења.  

 

V ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА КАНАЛИЗАЦИЈЕ  

 

Члан 24. 

 Унутрашње инсталације канализације у целости одржавају корисници.  

 Корисник је дужан да своје унутрашње инсталације држи у исправном стању, да се 

придржава одредби ове Одлуке, а у случају изненадног квара (лома или пуцања цеви) 

дужан је да квар отклони одмах по настанку, односно утврђивању квара.   
 Комунално предузеће може извршити одређене поправке на унутрашњој 

канализацији по захтеву корисника уз плаћање одговарајуће накнаде, односно цене услуга.  

 

Члан 25. 

 О сваком квару или штети на канализационом прикључку корисник је дужан да 

одмах обавести комунално предузеће.  

 Није дозвољено да корисник самовољно поправља и преправља канализациони 

прикључак.  

Члан 26. 

 Корисник је дужан да омогући овлашћеним радницима Комуналног предузећа, 

односно комуналној инспекцији, односно  инспекцији за заштиту животне средине, 

приступ у објекат, односно на земљиште које припада објекту ради контроле исправности 

унутрашње канализације, ревизионог окна и узимања узорка отпадне воде ради анализе. 

 

Члан 27. 

 Корисник је дужан да Комуналном предузећу, писменим путем пријави све 

промене од значаја за пружање и наплату комуналне услуге без одлагања, а најкасније у 

року од 8 дана од дана настанка промене. 

 У случају да корисник не  пријави промене у смислу става 1. овог члана комунално 

предузеће ће на основу података са терена који су записнички констатовани унети 

одговарајуће измене. 

Члан 28. 

 Корисник може отказати коришћење комуналне услуге писменим путем најмање 

15 дана пре престанка коришћења комуналне услуге – одвођења отпадних вода.  

 Корисник је обавезан да комуналном предузећу плаћа цену за извршене услуге све 

до престанка коришћења услуге.  

 Трајно се може отказати коришћење комуналне услуге – одвођење отпадних вода 

само за порушени објекат, а привремено и за објекат у коме нико не станује или се 

привремено не употребљава.  



 Комунално предузеће је дужно да у року од  8 дана од дана пријема отказа 

блиндира прикључак. 

 

 

 

Члан 29. 

 Кориснику који објекат прикључи бесправно на јавну канализацију искључиће се 

објекат из система јавне канализације, уз претходно достављено упозорење. 
 Кориснику који се бесправно прикључио на јавну канализацију оставиће се рок од 

30 дана за подношење захтева са потребном документацијом за издавање техничких услова 

за легализацију прикључка уз плаћање накнаде тришкова за издате услове. 
 Трошкове искључења објекта са канализације сноси корисник. 

 

Члан 30. 

 У јавну канализацију и унутрашњу инсталацију канализације забрањено је 

испуштати или у њу убацивати материје које могу оштетити јавну канализацију или 

штетно деловати на живот и здравље људи, а нарочито: 

1.киселинe, алкалијe и разнe соли, воде које имају бензина, уља или масти и уопште 

агресивнe материјалe којi могу растворити материјал од којег је канализација  изграђена, и 

то: 

Редни 

број  
Параметар 

Јединица 

мере 

Гранична 

вредност 

емисије 

1 pH вредност mg/l 6,5-8,5 

2 Хемијска потрошња кисоника mg/l 1000 

3 Биохемијска потрошња кисоника mg/l 500 

4 Укупан азот mg/l 150 

5 Таложне материје након 10 минута mg/l 150 

6 Укупан фосфор mg/l 20 

7 Температура C 40 

8 Укупни цијаниди mg/l 0,5 

9 Феноли mg/l 50 

10 Укупни арсен 
mg/l 

0,2 

11 Укупан цинк 
mg/l 

2 

12 Шестовалентни хром 
mg/l 

0,5 

13 Укупно олово 
mg/l 

0,2 

14 Укупан бакар 
mg/l 

2 

15 Укупан никал 
mg/l 

1 

16 Укупан жива 
mg/l 

0,05 

17 Минерална уља 
mg/l 

30 

18 Укупне соли 
mg/l 

5000 

 

2.проузроковаче заразних и паразитских болести или материјала заражене таквим клицама 

и радио-активне отпадне материјале; 

3.материје које развијају токсичне и експлозивне плинове или врше друге штетне утицаје 

на саму канализацију или околину; 



4.чврсте материје (песак, камен, земља, дрво, метал, стакло, пластични материјали, 

влакнасте материје, перје, катран, изнутрице и други чврсти материјали) или материје са 

повећаним вискозитетом које би могле оштетити канализацију или угрозити њено 

правилно функционисање (остаци од печења ракије,кљук и сл); 

5. отпадне воде из септичких јама и депонија смећа; 

6. запаљиве експлозивне материје као што су нафта и њени лаки и тешки деривати као и 

све остале чврсте, течне, гасовите, запаљиве и експлозивне материјале. 

7.испуштање у јавну канализацију отпадних вода које сдрже хазардне супстанце: 

- изнад прописаних вредности, 

- које могу штетно деловати на могућност пречишћавања вода из канализација. 

- које могу оштетити канализациони систем и постројење за пречишћавање вода, 

-које могу негативно утицати на здравље лица која одржавају канализациони систем; 

 Граничне вредности емисије за одређене групе или категорије загађујућих 

супстанци прописане су Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих 

материјала у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 67/2011 и 

48/2012). 

Члан 31. 

 Када корисник канализације испушта у јавну канализацију материјале наведене у 

претходном члану, дужан је да их пре тога пречисти на сопственим уређајима за 

пречишћавање до границе чистоће која је предвиђена Законом односно Уредбом. 

 

Члан 32. 

 При узимању узорака за редовну контролу квалитета отпадних вода сачињава се 

записник. 

 

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Члан 33. 

 Комунално предузеће је дужно да организује свој рад и пословање на начин којим 

се обезбеђује, нарочито:  

1. трајност, односно континуитет у обављању предметне комуналне делатности; 

2. обим и врста комуналне услуге којом се постиже потребан ниво задовољења 

потреба корисника; 

3. одговарајући квалитет комуналне услуге; 

4. развој и унапређење квалитета комуналних услуга, као и унапређење 

организације рада, ефикасности и других услова пружања услуга; 

5. мере заштите и обезбеђења комуналних објеката уређаја и инсталација; 

6. стална функционална способност комуналних објеката. 

 

Члан 34. 

 Ради обезбеђења услова за редовно одржавање и коришћење комуналних објеката, 

Комунално предузеће има право и обавезу да предузима потребне мере заштите 

комуналних објеката приликом њиховог коришћења и одржавања, укључујући и право 

преласка преко туђе непокретности.  

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

јавне канализације не може да обавља радове који би могли да ометају пружање комуналне 

услуге и дужан је да предузима све потребне мере ради обезбеђења у циљу заштите јавне 

канализације од оштећења или квара. 

Члан 35. 



 Комунално предузеће може извршити ванредну контролу испитивања квалитета 

отпадних вода које се испуштају у канализацију ако корисник канализације не врши сам 

контролу у складу са Законом и другим прописима који регулишу испитивање квалитета 

отпадних вода а на терет корисника канализације. 

 При узимању узорака за ванредну контролу отпадних вода сачињава се записник на 

лицу места. 

Члан 36. 

 Уколико се приликом узимања узорака, односно испитивања квалитета отпадних 

вода утврди да се у канализацији испуштају забрањене материје, Комунално предузеће 

мора искључити корисника из система јавне канализације док се њен квалитет не врати на 

потребан ниво.  

  Након отклањања узрока из става 1. овог члана, због којих је дошло до искључења, 

Комунално предузеће је дужно да одмах, а најкасније у року од 3 дана од дана пријаве 

корисника прикључи корисника на канализацију.  

 Трошкове искључења и поновног укључења на каналиазацију сноси корисник. 

 Комунално предузеће је обавезно да о свим случајевима искључења корисника са 

канализације обавести комуналну инспекцију Општинске управе Ковин. 

 

Члан 37. 

 Комунално предузеће има право контроле унутрашње инсталације канализације. 

 Контролу из претходног става врше радници Комуналног предузећа на основу 

посебног овлашћења кога издаје директор и у присуству корисника односно његовог 

представника, у складу са овом Одлуком. 

 Комунално предузеће је дужно да најкасније у року од 24 часа од пријаве квара, 

односно штете на канализационом прикључку предузме мере да се квар отклони.  

 

VII НАЧИН НАПЛАТЕ ЦЕНЕ ЗА КОМУНАЛНУ УСЛУГУ 

 

Члан 38. 

  Комунално предузеће одређује цену за извршену комуналну услугу – одвођења 

отпадних вода уз сагласност надлежног органа општине Ковин, а на основу елемената за 

образовање цена комуналних услуга прописаних Законом о комуналним делатностима. 

 

Члан 39. 

 Цену за извршену комуналну услугу – одвођења отпадних вода, корисник плаћа 

месечно, у висини од 50% од цене комуналне услуге – испоруке воде. 

 Корисник је обавезан да цену комуналне услуге из става 1. плаћа у року утврђеним 

и испостављеним рачуном. 

 Плаћање се може вршити наплатом на лицу места, на благајни Комуналног 

предузећа, кроз обједињену наплату комуналних услуга или уплатом путем пословне банке 

или поште.  

Члан 40. 

 Комунално предузеће одређује цену за чишћење  септичке јаме и одвожење  

фекалија и отпадних вода , уз сагласност надлежног органа општине Ковин, а на основу 

елемената за образовање цена комуналних услуга прописаних Законом о комуналним 

делатностима.   

 Изузетно, двоструки износ утврђене цене наплаћују се физичким и правним 

лицима за пражњење септичких и ВЦ јама у делу насеља где постоји јавна канализација и 

технички услови за прикључење на исту, а власници зграда и других објеката нису 

прикључени на јавну канализацију.  

 



VII a   ИЗЈАШЊАВАЊЕ КОРИСНИКА 

 

Члан 40а. 

Јавно предузеће је дужно да једном годишње спроведе поступак изјашњавања 

корисника о квалитету пружања  комуналне услуге  у трајању од најмање 15 дана. 

Позив за изјашњавање објављује  се на званичној интернет страници Општине, 

Јавног предузећа и средствима јавног информисања.  

Јавно предузеће је дужно да у року од 15 дана од дана завршетка изјашњавања 

достави Општинској управи  извештај о резултатима изјашњавања корисника о квалитету 

пружања комуналне услуге . 

 Уколико су резултати изјашњавања корисника комуналне услуге  такви да већина 

корисника није задовољна пруженом комуналном услугом Јавног предузећа, Oпштинска 

управа  преиспитује рад Јавног предузећа, сачињава анализу са предлогом мера за 

отклањање недостатака наведених у изјашњавању корисника и доставља га Општинском 

већу. 

Општинско веће након разматрања анализе и предложених мера , доноси акт којим 

налаже Јавном предузећу да отклони недостатке који су наведени у изјашњавању 

корисника, у року који не може бити дужи од 90 дана. 

 

VIII НАДЗОР 

Члан 41. 

 Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Општинска управа Ковин, Одељење за 

грађевинско-комуналне послове, инспекцијске, правне и послове привреде. 

 Послове инспекцијског надзора над извршавањем ове Одлуке обавља комунална 

инспекција и инспекција заштите животне средине. 

 Ако приликом вршења надзора, комунални инспектор или инспектор заштите 

животне средине утврди да се Комунално предузеће или друго правно лице или 

предузетник и грађани нису придржавали ове одлуке, констатоваће записнички нађене 

неправилности и недостатке и наложити решењем мере за њихово отклањање. 

 Инспектор заштите животне средине може, по потреби, организовати узимање 

узорка воде и отпадних вода ради анализе и провере степена загађености, а трошкове 

анализе сноси корисник од кога потиче загађивање, ако анализа покаже да је дошло до 

загађења воде изнад прописаних граница. 

 

IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 42. 

 Новчаном казном у фиксном износу од 80.000,00 динара казниће се за прекршај 

Комунално предузеће, ако: 

1.не одржава јавну канализацију у смислу члана 8. став 3.; 

2.не изда техничке податке и посебне услове за израду пројекта за изградњу јавне 

канализације (члан 10. став 1.); 

3.не изда сагласност на пројекат јавне канализације, када је исти израђен у складу са 

претходно издатим условим (члан 10. став 3); 

4.изврши спајање изграђене канализације са постојећом јавном канализациом без издате 

дозволе за употребу (члан 12.); 

5.изврши спајање унутрашњих инсталација са јавном канализациом супротно члану 15. ове 

Одлуке; 

6.не врши чишћење септичких јама на захтев корисника (члан 20. став 2.); 

7.не износи фекалије на за то одређена места (члан 20. став 3.); 

8.не предузима мере контроле квалитета отпадних вода (члан 35. и 36.); 



9.не изврши поправку пријављеног квара на канализационом прикључку (члан 37. став 3.); 

 

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

предузећу новчаном казном у фиксном износу од  20.000,00 динара. 

 

 

Члан 43. 

Новчаном казном у фиксном износу од  80.000,00  динара казниће се за прекршај 

правно лице, ако: 

1.не одржава пропусте испред објеката односно грађевинских парцела (члан 5.став 1. 

Одлуке); 

2.не покрије канале за одвођење атмосферске воде из дворишта до спољне ивице тротоара 

или ако споји унутрашњу атмосферску канализацију са канализацијом отпадних вода (члан 

5. став 2. и 3. Одлуке); 

3.пре почетка радова не обавести Комунално предузеће  о почетку радова (члан 11. став 1); 

4.не преда на управљање јавну канализацију у прописаном року (члан 13.); 

5.нема засебан канализациони прикључак (члан 15. став 3.) 

6.изврши привремено прикључење без сагласности власника, односно корисника суседне 

непокретности (члан 17. став 2.); 

7.изврши прикључење унутрашње канализације на јавну канализацију (члан 18. став 1); 

8.не чисти септичку јаму (члан 20. став 1.); 

9. не изгради септичку јаму по прописаним стандардима (члан 21. став 1.); 

10.постојећи бунар користи као септичку јаму (члан 21. став 2.); 

11.повеже септичку јаму са јавном канализацијом (члан 21. став 3); 

12.не обезбеди чишћење септичких јама (члан 22. став 1. и 2.); 

13. у септичку јаму упушта површинске воде (члан 22. став 3.); 

14. испушта фекалије и друге отпадне воде (члан 22. став 4.); 

15.после прикључења на јавну канализацију не испразни, очисти и дезинфикује септичку 

јаму (члан 23. став 1.); 

16.унутрашње инсталације канализације не одржава на прописан начин (члан 24. став 2.); 

17.у прописаном року не пријави квар на канализационом прикључку (члан 25. став 1.); 

18.не омогући овлашћеним радницима Комуналног предузећа, комуналној инспекцији и 

инспекцији заштите животне средине приступ у објекат, односно земљиште ради провере 

унутрашње канализације, ревизионог окна и узимање узорка отпадних вода ради анализе 

(члан 26.); 

19.не пријави промене Комуналном предузећу од значаја за пружање и наплату комуналне 

услуге у предвиђеним роковима (члан 27. став 1.); 

20.испушта (убацује) у канализацију забрањене материје (члан 30); 

21. у јавну канализацију испушта отпадне воде без претходног пречишћавања односно ако  

не врши контроле квалитета воде (члан 31); 

22.не предузима мере заштите јавне канализације (члан 34. став 2.); 

23.не врши контролу квалитета воде (члан 35); 

24.не поступи по налогу комуналног инспектора, односно инспектора заштите животне 

средине (члан 41. став 2. и 3.) 

25. не поступи у складу са чланом 45. ове Одлуке 

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

новчаном казном у фиксном износу од 20,000,00 динара. 

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

40.000,00  динара. 

Члан 44. 



Новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара казниће се за прекршај 

физичко лице, ако: 

1.не одржава пропусте испред својих стамбених зграда, односно грађевинских парцела 

односно објекта породичног становања ( кућа) (члан 5.став 1. Одлуке); 

2.не покрије канале за одвођење атмосферске воде из дворишта до спољне ивице тротоара 

или ако споји унутрашњу атмосферску канализацију са канализацијом отпадних вода (члан 

5.став 2. и 3. Одлуке); 

3.нема засебан канализациони прикључак (члан 15. став 3.) 

4.изврши прикључење унутрашње канализације на јавну канализацију (члан 18. став 1); 

5.не чисти септичку јаму (члан 20. став 1.); 

6. не изгради септичку јаму по прописаним стандардима (члан 21. став 1.); 

7.постојећи бунар користи као септичку јаму (члан 21. став 2.); 

8.повеже септичку јаму са јавном канализацијом (члан 21. став 3); 

9.не обезбеди чишћење септичких јама (члан 22. став 1. и 2.); 

10. у септичку јаму упушта површинске воде (члан 22. став 3.); 

11. испушта фекалије и друге отпадне воде (члан 22. став 4.); 

12.после прикључења на јавну канализацију не испразни, очисти и дезинфикује септичку 

јаму (члан 23. став 1.); 

13.унутрашње инсталације канализације не одржава на прописан начин (члан 24. став 2.); 

14.у прописаном року не пријави квар на канализационом прикључку (члан 25. став 1.); 

15.не омогући овлашћеним радницима Комуналног предузећа, комуналној инспекцији и 

инспекцији заштите животне средине приступ у објекат, односно земљиште ради провере 

унутрашње канализације, ревизионог окна и узимање узорка отпадних вода ради анализе 

(члан 26.); 

16.не пријави промене Комуналном предузећу од значаја за пружање и наплату комуналне 

услуге у предвиђеним роковима (члан 27. став 1.); 

17.испушта (убацује) у канализацију забрањене материје (члан 30); 

18.не предузима мере заштите јавне канализације (члан 34. став 2.); 

19.не врши контролу квалитета воде (члан 35); 

20. не поступи по налогу комуналног инспектора, односно инспектора заштите животне 

средине (члан 41. став 2. и 3). 

21. не поступи у складу са чланом 45. ове Одлуке. 

 

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 45. 

Власници односно корисници зграде или другог објекта који користе септичке јаме 

за сакупљање отпадних вода у улицама где постоји канализација, дужни су да у року од 

три године од дана ступања на снагу ове Одлуке, изврше спајање унутрашњих инсталација 

канализације са јавном канализацијом. 

Ако власници односно корисници зграде или другог објекта који користе септичке 

јаме за сакупљање отпадних вода у улицама где постоји канализација, и даље користе 

септичке јаме , односно не изврше спајање унутрашњих инсталација канализације са 

јавном канализацијом, дужни су да плаћају увећану накнаду за коришћење грађевинског 

земљишта у висини петоструког износа прописаног актом општине којим се утврђује 

накнада за коришћење грађевинског земљишта. 

 

Члан 46. 

Фонд за грађевинско земљиште, путеве и комуналну потрошњу дужан je да у року 

од годину дана од дана доношења ове Одлуке, обезбеди израду Пројекта атмосферске 



канализације за насељено место Ковин  и израду Пројекта постројења за третман и 

пречишћавање отпадних вода. 

Члан 47. 

 За све што није предвиђено овом одлуком примењују се прописи којима је 

регулисана контрола отпадних и атмосферских вода. 

 

Члан 48. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о одвођењу атмосферских 

вода („Сл. лист општина Смедерево и Ковин“, бр. 14/1998 и 6/2000 и „Сл. лист општине 

Ковин“, бр. 1/2008) и Одлука о пречишћавању и одвођењу отпадних вода („Сл. лист 

општине Ковин“, бр. 17/1998).  

Члан 49. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине 

Ковин“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН 

Број: 352-36/2012-I од  07. децембра 2012. године 

 

 

              ПРЕДСЕДНИК  

             Срђан Стојановић, професор 

 


