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На основу члана 4, 19 и 28 Закона о 
комуналним делатностима (Сл. гласник РС“ бр. 
88/2011), члана 98 ст. 4 Закона о водама („Сл. гласник 
РС“ бр. 30/2010 и 93/2012), члана 32 и члана 77 Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007) 
и члана 30 Статута општине Књажевац („Сл. лист 
општине Књажевац“ бр. 4/09), Скупштина општине 
Књажевац на седници одржаној 14.03.2014. године, 
донела је  

 
О Д Л У К У 

О ПРЕЧИШЋАВАЊУ  И  ОДВОЂЕЊУ 
АТМОСФЕРСКИХ  И ОТПАДНИХ  ВОДА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Предмет 

Члан 1 
 
Овом одлуком уређује се сакупљање 

отпадних вода од прикључка потрошача на уличну 
канализациону мрежу, одвођење канализационом 
мрежом, пречишћавање и испуштање из 
канализационе мреже, одржавање канализационе 
мреже и фекалних црпних станица, сакупљање 
отпадних вода путем септичких јама, сакупљање и 
уклањање атмосферских и површинских вода и 
одржавање канала, сливника и других објеката за 
уклањање вода на територији општине Књажевац, као 
и друга питања од значаја за ову комуналну 
делатност.  

 
Канализација 

Члан 2 
 
Под канализацијом у смислу одредаба ове 

одлуке подразумевају се два независна – сепаратна 
система (објекти, уређаји и постројења), један за 
сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних 
вода, а други за сакупљање и одвођење атмосферских 
вода.  

Систем за сакупљање и одвођење отпадних 
вода састоји се од:  

- канализационе мреже,  
- фекалне црпне станице.  

 Под јавном канализацијом за сакупљање, одвођење 
и пречишћавање отпадних вода подразумева се 
целокупна улична мрежа канализације , 
канализациони прикључци (од главног колектора до 
прве ревизионе шахте), објекти за прихватање и 

одвођење вода до постројења за њихово 
пречишћавање, објекти постројења за пречишћавање 
и опрема у њима, као и канал – цевовод за одвођење 
пречишћених вода.  
 Под кућном канализацијом подразумевају се 
хоризонтални и вертикални водови у објекту, водови у 
дворишту (парцели) до прве ревизионе шахте, 
укључујући и ревизиону шахту.  
 Прва ревизиона шахта је ревизионо окно које 
представља спој кућне и јавне канализације. 
             Атмосферска канализација обухвата: отворену 
канализациону мрежу за сакупљање и одвођење 
атмосферских вода и површинских вода са јавних 
површина путем цевовода, тунела, канала, 
акумулација и сл. и све објекте за њихово 
пречишћавање и испуштање из мреже.  

 
Септичке јаме 

Члан 3 
 
Под септичким јамама подразумевају се 

посебно изграђене јаме у складу са грађевинским и 
санитарно хигијенским прописима и урбанистичким 
условима, које служе за сабирање и таложење 
отпадних вода, тамо где није изграђена канализациона 
мрежа.  
 

Корисници 

Члан 4 
Корисницима канализационе мреже (у даљем 

тексту: корисници), у смислу ове одлуке, сматрају се 
физичка и правна лица чији су објекти спојени са 
канализационом мрежом.  

 
Поверавање послова 

 

Члан 5 
Сакупљање и одвођење отпадних вода путем 

изграђене канализационе мреже на територији 
општине Књажевац, поверава се Јавном комуналном 
предузећу "Стандард" Књажевац (у даљем тексту: 
ЈКП), осим на подручју Плана детаљне регулације I 
фазе Туристичког ризорта  „Јабучко равниште“  на 
Старој планини и коридорима предвиђеним за уређаје 
и објекте за одвођење отпадних вода са простора 
Туристичког ризорта „Јабучко равниште“.  

 Одвођење атмосферских вода у градском 
насељу  Књажевац вршиће  Јавно предузеће 
"Дирекција за развој,  урбанизам и изградњу  општине 
Књажевац" Књажевац(у даљем тексту: Дирекција), а 
до окончања поступка поверавања делатности.   

О одвођењу атмосферских вода у осталим 
насељеним местима на територији општине Књажевац 
, старају се месне заједнице и Дирекција, осим на 
подручју које је обухваћено Планом детаљне 
регулације I фазе Туристичког ризорта  „Јабучко 
равниште“  на Старој планини и коридорима 
предвиђеним за уређаје и објекте за одвођење 
атмосферских вода са простора Туристичког ризорта 
„Јабучко равниште“.  
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ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА 
 

Одвођење отпадних вода 
 

Члан 6 
Одвођење отпадних вода врши се 

прикључком на канализациону мрежу или путем 
септичких јама.  

 
Прикључење на канализациону мрежу - септичка 

јама 
 

Члан 7 
Сваки објекат се мора прикључити на 

канализациону мрежу, ако је она изграђена.  
Ако канализациона мрежа није изграђена 

одвођење отпадних вода обезбеђује се путем најмање 
једне септичке јаме.  

Септичка јама мора бити изграђена од 
водонепропусног материјала у складу са хигијенско-
техничким прописима, условима датим у информацији 
о локацији и  условима из акта којим се одобрава 
изградња и одржавана тако да се отпадне воде не 
изливају око ње, а посебно не на земљиште суседних 
објеката или на јавне површине.  

Септичке јаме се не могу градити на јавним 
површинама.  

Као септичка јама не може се користити 
копани бунар.  

Пражњење септичких јама врши се о трошку 
корисника уз помоћ специјалне цистерне, по потреби, 
а обавезно када се септичка јама напуни до 2/3 
запремине,  да би се спречило изливање отпадних 
вода из септичке јаме. 

Пражњење септичких јама врши ЈКП коме је 
поверена делатност сакупљања и одвођења отпадних 
вода, на захтев корисника.  

 
Прикључак 

 

Члан 8 
Објекат који се спаја са канализационом 

мрежом мора имати засебан прикључак.  
Прикључак на канализациону мрежу почиње 

прикључењем на улични колектор, а завршава првом 
ревизионом шахтом лоцираним на удаљености, по 
правилу до два метра од регулационе линије парцеле. 

 Изузетно, ако не постоји могућност да се 
прикључак и прва ревизиона шахта лоцира на парцели 
корисника или по условима из претходног става, 
канализациони прикључак може да се постави и преко 
суседног земљишта или на јавној површини, уз писану 
сагласност корисника, односно власника тог 
земљишта. Овакав прикључак се мора прекинути кад 
се створе услови за непосредно прикључење објеката 
на уличну канализациону мрежу о трошку корисника 
прикључка у року од шест месеци од дана стварања 
услова. 
 Услове за повезивање кућне на јавну канализацију и 
услове постављања канализационог прикључка 
одређује ЈКП.  

 Уколико инвеститор односно власник кућне 
канализације не поступи по датим условима ЈКП не 
може дозволити прикључак, односно извршиће 
искључење истог са јавне канализације.  
 Трошкове изградње кућне канализације и 
канализационог прикључка сноси власник односно 
корисник исте.  
 
 
 Радове на изградњи кућне канализације власник 
односно корисник може поверити извођачу радова по 
свом избору, а прикључење кућне на јавну 
канализацију може извршити искључиво ЈКП уз 
претходни технички преглед изведених радова кућне 
канализације.  

Међусобни односи за коришћење 
канализационог прикључка уређују се уговором 
закљученим између корисника и ЈКП. 

 
Канализациони прикључак  под посебним 

условима 
 

Члан 9 
Уколико је право својине  тј. право 

власништва на објекту уписано у катастар 
непокретности и ако се утврди да у време изградње 
објекта није била прописана обавеза прибављања 
одобрења за изградњу корисник ће моћи бити 
прикључен на канализациону мрежу. Време изградње 
објекта доказује се Изводом из листа непокретности 
или Уверењем РГЗ-а да је извршено снимање објекта 
пре ступања на снагу прописа о изградњи објеката.  

Одобрење за прикључак даје ЈКП на основу 
захтева који подноси власник објекта у роковима 
прописаним Законом о општем управном поступку. 

 Међусобни односи за коришћење 
канализационог прикључка из овог члана уређују се 
уговором.  

 
Инвестициона изградња и реконструкција уличне 

канализационе мреже 
 

Члан 10 
Послове инвестиционе изградње и 

реконструкције уличне канализационе мреже врши 
Дирекција, у име Општине као власника,  на тај начин 
што након спроведеног законом прописаног поступка 
(јавне набавке) ове послове поверава одговарајућем 
предузећу односно предузетнику.  

Изграђена канализациона мрежа предаје се 
ЈКП на коришћење, управљање и одржавање 
најкасније 30 дана од дана добијања употребне 
дозволе.  

Приликом примопредаје објеката јавне 
канализације из става 1. овог члана између 
инвеститора и ЈКП, ЈКП се поред одобрења за 
употребу објекта, одлуке инвеститора о преносу, 
предаје и пратећа техничка и финансијска 
документација са свим дозволама и сагласностима 
које су пратиле пројектовање и изградњу објекта. О 
извршеној примопредаји сачињава се записник.  
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Средства за послове из става 1. овог члана 
обезбеђују се у буџету Општине на основу Програма 
пословања Дирекције.  

 
Прикључење и трошкови 

 

Члан 11 
Прикључење на канализациону мрежу врши 

искључиво ЈКП.  
Трошкове прикључења на канализациону 

мрежу сноси корисник.  
 За канализациони прикључак се плаћа накнада.  
 Висину накнаде из претходног става овог члана 
утврђује ЈКП својим актом уз сагласност Скупштине   
општине, уколико Законом није другачије одређено.  
 Канализациони прикључак изводи се на основу 
услова ЈКП.  

 
Положај санитарних објеката 

 

Члан 12 
Ради заштите објекта корисника од повратног 

дејства фекалних вода изазваних успорима у уличној 
канализацији, положај санитарних објеката (сливника, 
нужника и сл.) не може бити испод коте нивелете 
улице.  

Изузетно од става 1. овог члана, може се 
одобрити прикључење објеката, чији су санитарни 
уређаји испод коте нивелете улице уколико су 
пројектовани и уграђени заштитни уређаји.  

Заштитне уређаје из става 2. овог члана, 
уграђује корисник и исти је саставни део кућне 
инсталације.  

У случају да дође до штете на објекту 
корисника код којих је положај санитарних објеката 
испод коте нивелете улице, штету сноси корисник који 
је тражио овакву врсту прикључења.  

Бесправно прикључење 
 

Члан 13 
У случају бесправног прикључења на 

канализациону мрежу ЈКП ће привремено ускратити 
кориснику испуштање отпаде воде,  по налогу 
комуналног инспектора.  

Поновно прикључење извршиће ЈКП након 
што власник прибави сву потребну документацију и 
након што се изврши контрола испуњења техничких 
услова прикључка уз откопавање места прикључења.  

Трошкове искључења и друге трошкове који 
настану као резултат бесправног прикључења на 
канализациону мрежу сноси корисник бесправног 
прикључка.  

 
Услови за прикључење (водомер) 

 

Члан 14 

Објекат који се снабдева водом из сопственог 
извора може се прикључити на канализациону мрежу, 
под условом да на сопственом уређају за снабдевање 
водом постави водомер ради мерења исцрпљене 
воде, а у свему према условима које важе  за 
прикључење објекта за отпадну воду. 

Уређај за пречишћавање индустријских отпадних 
вода 

 

Члан 15 
Индустријски објекти и други објекти чије 

отпадне воде садрже штетне материје, могу се 
прикључити на канализациону мрежу само ако се 
испред прикључка угради уређај за пречишћавање 
индустријских отпадних вода до квалитета за 
упуштање у канализациону мрежу.  

Уређај за пречишћавање индустријских 
отпадних вода (таложник и сл.) има се уградити 
најкасније у року од једне године од дана ступања на 
снагу ове Одлуке.  

 
Опасне и штетне материје 

 

Члан 16 
У канализациону мрежу забрањено је 

упуштати или убацивати опасне и штетне материје 
изнад граничних вредности прописаних посебним 
прописима.  
 Власници односно корисници кућних канализација 
који имају отпадне воде са механичким, запаљивим 
или експлозивним састојцима, штетним хемијским 
састојцима изнад дозвољене концентрације као и 
друге штетне материје обавезни су да изграде уређај 
за пречишћавање.  
 Услове за изградњу уређаја за пречишћавање даје 
овлашћена стручна организација. 

 
Неовлашћено коришћење канализације 

 

Члан 17 
Забрањено је неовлашћено коришћење 

канализације.  
Под неовлашћеним коришћењем канализације 

у смислу става 1. овог члана подразумева се:  
1) коришћење канализације самовласним 

прикључењем канализационих објеката и инсталација 
на канализациону мрежу,  

2) употреба канализације без водомера за 
објекат који се снабдева водом из сопственог извора  

У случају неовлашћене употребе 
канализације, давалац услуга ће извршити наплату по 
текућим ценама према просечној потрошњи за исте 
или сличне кориснике за годину дана уз примену 
троструко веће текуће цене.  

 
Права и обавезе ЈКП  

 

Члан 18  
Права и обавезе ЈКП су да:  
- непрекидно обезбеђује одвођење отпадних 

вода;  
- одржава у исправном стању систем за 

прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних 
вода;  

- врши прикључење на канализациону мрежу 
ако су испуњени сви услови у складу са овом одлуком 
и посебним прописима;  

- о планираним радовима на одржавању 
канализационе мреже обавештава кориснике;  
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- врши систематску контролу отпадних вода 
упуштених у канализациону мрежу.  

Обавезе из претходног става могу престати 
само услед више силе или већих техничких сметњи у 
мрежи.  

У случају из става 2. овог члана, ЈКП је дужно 
да предузме мере на отклањању узрока поремећаја и 
о предузетим мерама одмах извести надлежни орган.  

 
Права и обавезе корисника  

 

Члан 19  
Корисник је дужан да:  
- прву ревизиону шахту за канализацију 

изгради према типу који одреди ЈКП;  
- прву ревизиону шахту обезбеди и учини 

приступачним за овлашћене раднике ЈКП;  
- одржава кућну канализацију и ревизионе 

шахте у исправном стању 
- у року од 24 часа пријави оштећење на 

прикључку за канализациону мрежу ЈКП-у;  
- не дозволи продирање атмосферских вода у 

канализациону мрежу природним током или 
повезивањем;  

- измири обавезе за извршену услугу.  
 

Коришћење канализационе мреже (сопствени 
извор воде) 

 

Члан 20 
Корисник који користи воду са сопственог 

извора, а испушта је у канализациону мрежу даваоца 
услуга, дужан је да угради водомер ради утврђивања 
количине испуштене воде, а уколико нема уграђен 
водомер или уређај за мерење испуштене воде, 
давалац услуга ће извршити обрачун и наплату 
накнаде за коришћење канализације према просечној 
потрошњи за исте или сличне кориснике за годину 
дана уз примену троструко веће текуће цене.  

 
Затварање септичке јаме 

 

Члан 21 
Приликом стицања услова (изградње јавне 

канализационе мреже) за прикључење  корисника на 
канализациону мрежу корисник, који је до тада 
одвођење отпадних вода обезбеђивао путем септичке 
јаме, дужан је да  у року од једне године, изврши 
прикључење објекта на јавну канализациону мрежу, 
септичку јаму испразни, дезинфикује и затрпа 
инертним материјалом и о томе обавести ЈКП и 
комуналног инспектора.  

ЈКП ће у року од 6 месеци од стицања услова 
за прикључење на јавну канализациону мрежу 
обавестити корисника о могућностима прикључења.  

 
Остваривање права на штрајк 

 

Члан 22 
Запослени у ЈКП немају право учешћа у 

штрајку ако не обезбеде минимум процеса рада, којим 

се обезбеђује сигурност у пружању услуге одвођења и 
пречишћавања отпадних вода.  

Минимум процеса рада у смислу става 1. овог 
члана подразумева да:  

- непрекидно обезбеђује одвођење отпадних 
вода;  

- одржава у исправном стању систем за 
прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних 
вода.  

 
Поступање у случају поремећаја или 

прекида у пружању услуге одвођења и 
пречишћавања отпадних вода  

 

Члан 23 
Ако у систему функционисања канализације 

наступи отежано пружање услуга одвођења и 
пречишћавања отпадних вода, који је изазван већим 
кваром на објектима, уређајима и постројењима 
канализације, временским приликама или у случају 
више силе, ЈКП је дужно да предузме мере на 
отклањању узрока поремећаја. О предузетим мерама 
ЈКП је дужно да одмах извести Општинску управу.  

Општинска управа може, у случају из 
претходног става, донети наредбу којом одређује мере 
ограничења у пружању услуга одвођења и 
пречишћавања отпадних вода, као и мере за 
отклањање настале ситуације.  

 
Отежано пружање услуга 

 

Члан 24 
У случају отежаног пружање услуга одвођења 

и пречишћавања отпадних вода или делимичног, 
односно потпуног прекида у пружању ових услуга, које 
није могуће отклонити у року од 24 часа, нужне 
потребе појединих корисника задовољиће се по 
следећем реду првенства:  

- здравствене установе,  
- установе предшколског васпитања и 

образовања,  
- установе основног васпитања и образовања,  
- предузећа која се баве производњом 

прехрамбених производа,  
- предузећа која се баве сточарством,  
- угоститељска предузећа и  
- остали корисници према захтевима 

ситуације.  
 

Привремено ускраћивање пружања услуге 
одвођења отпадних вода 

 

Члан 25 
Услуга одвођења отпадних вода путем 

канализационе мреже привремено ће се ускратити 
кориснику (у даљем тексту: привремено искључење) у 
следећим случајевима:  

- не одржава кућну канализацију и ревизионе 
шахте;  

- ако у канализациону мрежу упушта или 
убацује опасне и штетне материје изнад граничних 
вредности прописаних посебним прописима, као и 
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остало што може угрозити функционисање 
канализације;  

- ако корисник изврши прикључење кућне 
канализације на атмосферску канализацију или 
обрнуто;  

- ако не плати накнаду за услугу три месеца 
узастопно 

Привремено искључење врши ЈКП, на начин 
на који је то технички изводљиво.  

ЈКП је дужно да пре привременог искључења 
кориснику достави опомену и остави му рок у којем је 
дужан да испуни своје обавезе односно отклони 
недостатке.  

Трошкове искључења и прикључења сноси 
корисник, према ценовнику ЈКП.  

Искључење са канализационе мреже траје док 
корисник не отклони разлоге због којих је искључење 
извршено.  

 
Поступак привременог искључења 

 

Члан 26 
О привременом искључењу корисника 

обавезно се сачињава записник.  
Поступак привременог искључења корисника 

са канализационе мреже ближе се уређује актом ЈКП, 
у складу са овом одлуком.  

Акт из претходног става ЈКП ће донети у року 
од 60 дана од дна ступања на снагу ове Одлуке и 
објавити га на начин на који се објављују општи акти 
Скупштине општине. 

 
Поновно прикључење корисника 

 

Члан 27 
ЈКП је дужно да изврши поновно прикључење 

корисника у року од 7 дана, од дана подношења 
доказа о испуњењу обавезе, као и уплате трошкова 
искључења и поновног прикључења.  

 
ЦЕНА ЗА КОРИШЋЕЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ 

 
Начин плаћања 

 

Члан 28 
За пречишћавање и одвођење отпадних вода 

( коришћење канализационе мреже)  корисник плаћа 
накнаду.  

Накнада се обрачунава по 1 м
3
 утрошене 

воде,  односно по м3 утрошене воде са сопственог 
извора по водомеру. 

Корисник који је прикључен на јавни водовод, 
накнаду за коришћење канализационе мреже плаћа 
истовремено са плаћањем утрошка воде.  

Уколико се корисник снабдева водом на други 
начин накнада се утврђује у зависности од испуштене 
воде у складу са чланом 20. ове одлуке.  

 
Цена за коришћење 

 

Члан 29 
Цену за пречишћавање и одвођење отпадних 

вода утврђује ЈКП уз сагласност Скупштине општине.  

Елементи за утврђивање цене 
 

Члан 30 
Елементи за утврђивање цене за коришћење 

канализационе мреже су:  
- испуштена количина отпадних вода 

изражене у м
3
;  

- вредност средстава ангажованих за 
одвођење и пречишћавање једног м

3
;  

- обим и квалитет утрошеног рада;  
- висина материјалних трошкова у одвођењу и 

пречишћавању отпадних вода према стандардима и 
нормативима утрошка енергије, материјалних и других 
трошкова или према планираним калкулацијама;  

- други елементи који утичу на цену за 
одвођење и пречишћавање отпадних вода.  

 
САКУПЉАЊЕ И УКЛАЊАЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА 

СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА 
 
 

Сакупљање и уклањање атмосферских и 
површинских вода 

 

Члан 31 
Сакупљање и уклањање атмосферских и 

површинских вода са јавних површина врши се путем 
система цевовода, отворених и затворених канала, 
гравитационих испуста и црпних станица.  

 
Обавеза Дирекције односно месне заједнице 

 

Члан 32 
Обавеза Дирекције односно месне заједнице 

је да одржавање система за сакупљање и уклањање 
атмосферских и површинских вода, осим отворених 
канала који су у надлежности овлашћених 
водопривредних предузећа, врши на начин да се 
омогући несметано одвођење вода.  

Начин одржавања система из претходног 
става утврђује се програмом који је саставни део 
годишњег програма рада Дирекције односно месне 
заједнице, на који сагласност даје Скупштина општине.  

 
Поверавање послова другом правном лицу или 

предузетнику 
 

Члан 33 
Поједине послове у вези одржавања система 

из претходног члана Дирекција односно месна 
заједница може поверити другом правном лицу или 
предузетнику на основу претходно спроведеног 
поступка 

Са најповољнијим понуђачем Дирекција 
односно месна заједница закључује уговор о 
обављању послова.  

Уговором из претходног става ближе се 
уређују послови који ће се обавити, цена по јединици 
мере, време на које се уговор закључује, услови и 
поступак раскида уговора, пре истека времена на који 
је закључен и права и обавезе које из тога произилазе, 
као и друга питања.  
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На уговор из претходног става сагласност даје 
Општинско веће.  

 
Средства за одржавање 

 

Члан 34 
Средства за одржавање система за 

сакупљање и уклањање атмосферских и површинских 
вода са јавних површина обезбеђују се у буџету 
општине.  

 
Обезбеђивање минимума процеса рада 

 

Члан 35 
Одредбе члана 22.23 и 24. ове одлуке сходно 

се примењују и на Дирекцију, односно месну 
заједницу, када је у питању обезбеђивање минимума 
процеса рада приликом ступања запослених у штрајк, 
односно када је у питању предузимање мера на 
отклањању узрока поремећаја у пружању услуга 
одвођења атмосферских вода.  

 
Забране 

 

Члан 36 
Забрањено је затрпавање отворених и 

затворених канала.  
Забрањено је у отворене и затворене канале 

испуштати отпадне воде и опасне и штетне материје 
из члана 16. ове одлуке.  

 
Колски прилаз 

 

Члан 37 
Власници односно корисници стамбеног и 

пословног простора могу изградити колски прилаз 
објекту преко отвореног канала, односно зацевити 
канал ради уређења зелене површине, уколико 
предходно прибаве услове за зацевљење канала.  

Услове из става 1. овог члана израђује 
Дирекција на писмен захтев власника односно 
корисника стамбеног и пословног простора и исте је 
дужна да достави Општинској управи и комуналној 
инспекцији.  

Пре почетка извођења радова из става 1. овог 
члана, власник односно корисник стамбеног и 
пословног простора је дужан да писмено обавести 
комуналну инспекцију и Дирекцију о почетку извођења 
радова.  

 
НАДЗОР 

 
Члан 38 

Надзор над спровођењем ове одлуке врши 
Општинска  управа – Одељење надлежно за 
комуналне делатности 

Инспекцијски надзор над применом одредаба 
ове одлуке врши Општинска комунална инспекција.  

На решење комуналног инспектора може се 
уложити жалба Општинском већу у року од 15 дана од 
дана достављања решења.  

Жалба на решење не одлаже извршење 
решења.  

 
Члан 39 

Одржавање комуналног реда у области 
одвођења отпадних и атмосферских вода обавља 
комунална инспекција.  
 

 
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 40 

Новчаном казном на лицу места у износу 
20.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице 
и предузетник, ако се прикључи на канализациону 
мрежу супротно одредбама ове одлуке.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
на лицу места и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном у износу од 5.000.00 динара.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
физичко лице новчаном казном на лицу места у износу 
од 5.000,00 динара.  
 
Члан 41 

Новчаном казном од 50.000,00 динара до 
1.000.000,00 динара казниће се ЈКП:  

1) ако прикључи објекат супротно одредбама 
ове Одлуке ;  

2) ако поновно прикључење изврши супротно 
одредби члана 13 ове Одлуке 

3) ако не обезбеди непрекидно одвођење 
отпадних вода (члан 18. став 1. алинеја 1.);  

4) ако не одржава у исправном стању систем 
за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних 
вода (члан 18. став 1. алинеја 2.);  

5) ако врши прикључење на канализациону 
мрежу ако нису испуњени сви услови у складу са овом 
одлуком и посебним прописима (члан 18. став 1. 
алинеја 3.);  

6) ако изврши обрачун накнаде за коришћење 
канализационе мреже супротно одредби члана 20;  

7) ако не обезбеде минимум процеса рада из 
члана 22. ове одлуке; 

8) ако не предузме мере на уклањању 
поремећаја у пружању услуга одвођења и 
пречишћавања отпадних вода, који је изазван већим 
кваром на објектима, уређајима и постројењима 
канализације, временским приликама или у случају 
више силе (члан 23.). 

9) не поступи на начин и у року из члана 45 
ове Одлуке 

10) на поступи на начин и у року из члана 46 
ове Одлуке 

За прекршаје из претходног става казниће се 
и одговорно лице у ЈКП, новчаном казном у износу од 
10.000,00 до 75.000,00 динара.  

 
Члан 42 

Новчаном казном од 50.000,00 динара до 
1.000.000,00 динара казниће се Дирекција односно 
месна заједница ако:  
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1) не одржава отворене и затворене канале, 
сливнике и друге објекте за уклањање атмосферских и 
површинских вода са јавних површина на начин 
утврђен у члану 32. ове одлуке;  

2) ако не обезбеде минимум процеса рада 
(члан 35. у вези са чланом 22. ове одлуке); 

3) ако не предузме мере на уклањању 
поремећаја у пружању услуга одвођења атмосферских 
вода, који је изазван већим кваром на објектима, 
уређајима и постројењима атмосферске канализације, 
временским приликама или у случају више силе (члан 
35. у вези члан 23. ове одлуке);  

4) ако не поступи у складу са чланом 37. ове 
одлуке.  

За прекршаје из става 1. овог члана казниће 
се и одговорно лице у Дирекцији односно месној 
заједници, новчаном казном у износу од 10.000,00 до 
75.000,00 динара.  

 
Члан 43 

Новчаном казном у износу од 50.000,00 до 
1.000.000,00 динара казниће се за прекршај правно 
лице:  

1) ако не изврши прикључење на 
канализациону мрежу или користи за сакупљање 
отпадних вода непрописну септичку јаму (члан 7);  

2) изврши прикључење на канализациону 
мрежу супротно одредбама члана 11 ове Одлуке 

3) прикључи објекат на канализациону мрежу 
без постављања водомера у случају када се објекат 
снабдева водом из сопственог извора (члан 14 
Одлуке)  

3) ако индустријски објекат или други објекат 
чије отпадне воде садрже штетне материје прикључи 
на канализациону мрежу без уградње уређаја за 
пречишћавање отпадних вода (члан 15.);  

3) ако у канализациону мрежу испушта 
материје чије је испуштање забрањено (члан 16);  

4) не затвори септичку јаму на начин и у 
роковима из члана 21 ове Одлуке 

5) ако затрпава отворене и затворене канале 
(члан 36. став 1.);  

6) ако испушта отпадне воде, опасне и штетне 
материје у њих (члан 36. став 2.);  

7) ако изгради колски прилаз објекту преко 
отвореног канала или уреди зелену површину 
супротно члану 37. ове одлуке.  

За прекршаје из претходног става казниће се 
и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у 
износу од 10.000,00 до 75.000,00 динара.  

За прекршаје из става 1. овог члана казниће 
се и предузетник новчаном казном у износу од 
25.000,00 до 250.000,00 динара.  

За прекршаје из става 1. овог члана казниће 
се и физичко лице новчаном казном у износу од 
10.000,00 до 75.000,00 динара.  

 
Члан 44 

Новчаном казном у износу од 50.000,00 до 
1.000.000,00 динара казниће се за прекршај правно 
лице:  

1) ако септичку јаму не одржава и не празни 
на начин прописан у члану 7. ове одлуке; 

2) изврши прикључење на канализациону 
мрежу супротно одредбама члана 11 ове Одлуке 

3) прикључи објекат на канализациону мрежу 
без постављања водомера у случају када се објекат 
снабдева водом из сопственог извора (члан 14 
Одлуке)  

4) ревизиону шахту за канализацију не 
изгради према типу који одреди ЈКП (члан 19. алинеја 
1. ове одлуке); 

5) не обезбеди ревизиону шахту и учини га 
приступачним за овлашћене раднике ЈКП (члан 19. 
алинеја 2. ове одлуке);  

6) не одржава кућну канализацију,  ревизиону 
шахту и прикључак на канализациону мрежу (члан 19. 
алинеја 3. ове одлуке);  

7) у року од 24 часа не пријави оштећење на 
прикључку за канализациону мрежу ЈКП-у (члан 19. 
алинеја 4. ове одлуке);  

8) дозволи продирање атмосферских вода у 
канализациону мрежу природним током или 
повезивањем (члан 19. алинеја 5. ове одлуке);  

9) не измири обавезе за извршену услугу 
(члан 19. алинеја 6. ове одлуке); 

10) не затвори септичку јаму на начин и у 
роковима из члана 21 ове Одлуке 

11) ако не поступи у складу са чланом 23. ове 
Одлуке.  

За прекршаје из претходног става казниће се 
и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у 
износу од 25.000,00 до 75.000,00 динара.  

За прекршаје из става 1. овог члана казниће 
се предузетник новчаном казном у износу од 25.000,00 
до 250.000,00 динара.  

За прекршаје из става 1. овог члана казниће 
се физичко лице новчаном казном у износу од 
10.000,00 до 75.000,00 динара.  

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 45 
ЈКП „Стандард“ Књажевац дужан је да у року 

од 2 године по ступању на снагу ове Одлуке изврши 
проверу свих прикључака и  постојеће евиденције, 
ради усаглашавања са одредбама ове Одлуке , 
установи тачну матичну евиденцију свих прикључака 
на канализациону мрежу, са корисницима закључи 
уговоре о пружању услуге и исту одржава у ажурном 
стању, са свим подацима о прикључку, водомерима, 
власницима односно корисницима и др водећи рачуна 
о заштити података о личности.  
 
Члан 46 

Уколико утврди да су на канализациону мрежу 
прикључени објекти за које претходно није 
прибављено одобрење за градњу или су прикључи 
изведени на тај начин да не одговарају техничким 
условима Комуналног предузећа или су подаци о 
власнику односно кориснику нетачни или власник 
односно корисник одбије закључење уговора 
Комунално предузеће ће таквим корисницима 
оставити примерени рок који не може бити дужи од 
120 дана у коме су корисници дужни да уочене 
неусаглашености прикључка или матичних података 
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ускладе са законским прописима и одредбама ове 
Одлуке, а уколико то не учине о истом ће обавестити 
Комуналну инспекцију и искључити све такве објекте 
са канализационе мреже. 
 
 
Члан 47 

ЈКП може одобрити привремени прикључак 
објекта у складу са законом којим се уређује 
легализација објеката.  

 
Члан 48 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о комуналним делатностима ("Сл. лист 
општине“ бр14/98, 3/99, 9/2001, 18/2001,  5/2002., 
12/2003, 4/2005, 15/2006, 19/2008 и „Сл. лист општине 
Књажевац“ бр. 7/2010 ) у делу III  Пречишћавање и 
одвођење атмосферских и отпадних вода“  

 
Члан 49  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу општине 
Књажевац2.  
 
Број: 352 - 19/2014-01 
14.03.2014. године  
К њ а ж е в а ц   

ПРЕДСЕДНИК СО, 

Драган Манчић, с.р. 

.

.  

 


