На основу члана 2. и члана 4. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС" број 88/2011 и
104/2016), члана 8 и члана 8б Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр.,
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014
и 145/2014), члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 40. Статута општине Велико Градиште("Службени гласник општине Велико Градиште",
бр.9/2008, 5/2014, 5/2016, 28/2016 и 14/2017), Скупштина општине Велико Градиште, на 17. седници одржаној
дана 11.06.2018. године, донела је,
ОДЛУКУ О ПРЕЧИШЋАВАЊУ И ОДВОЂЕЊУ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овом одлуком се, у складу са законом, уређују и прописују услови и начин обављања комуналне делатности
пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода на територији oпштине Велико Градиште (у даљем
тексту: општина), изградња, коришћење и одржавање система, права и обавезе вршиоца и корисника ове
комуналне делатности и начин вршења надзора над њеним обављањем.
Члан 2
Комунална делатност пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода је, у смислу ове одлуке,
сакупљање, одвођење, пречишћавање и испуштање отпадних, атмосферских и површинских вода са површина
јавне намене, које се одводе затвореним каналима, односно од прикључка корисника на уличну канализациону
мрежу, третман отпадних вода у постројењу за пречишћавање, црпљење, одвоз и третирање фекалија из
септичких јама.
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 3
Отпадним и другим водама у смислу ове одлуке сматрају се:
- комуналне отпадне воде,
- технолошке отпадне воде,
- атмосферске отпадне воде.
Члан 4
Јавну канализацију чине следећи међусобно повезани функционални објекти:
1. прикључни водови до интерне канализационе мреже (у даљем тексту прикључак),
2. улазне грађевине за сакупљање отпадних и других вода из отворених канала,
3. секундарни водови,
4. колектори,

5. потисни водови,
6. ревизони шахтови,
7. шахтови и шахтови посебних намена (нпр. узорковање, мерење протока и др),
8. ваздушни вентили,
9. испусти из водоводног система,
10. канализационе црпне станице,
11. отворени канали,
12. ретензиони базени
13. постројења за пречишћавање отпадних вода (у даљем тексту: ППОВ),
14. испусне грађевине,
15. одводни цевоводи, и
16. други припадјући објекти и уређаји.
Члан 5
Интерну канализацију чине следећи међусобно повезани и функционални објекти:
1. технички и санитарни објекти за прикупљање отпадних и других вода,
2. гравитациони и/или потисни цевоводи до прикључка на јавну канализациону мрежу,
3. улазне грађевине из отворених канала,
4. отворени канали,
5. ревизиони шахтови,
6. сливници са сопственим таложником и сифоном,
7. сливници на јавној површини са сопственим таложником, сифоном и припадајућим прикључним водом до
јавне канализационе мреже,
8. ретензиони базени,
9. постројење за претходно пречишћавање отпадних и других вода,
10. објекти за мерење протока,
11. објекти за обезбеђивање узимања узорака и
12. први ревизиони шахт на месту спајања интерне и јавне канализационе мреже.

Члан 6
Системи одвођења из члана 4. ове одлуке морају бити изграђени и одржавани тако да осигуравају правилно и
сигурно одвођење прорачунатих количина отпадних и других вода, а граде се и користе према постојећим
прописима и водопривредним условима.
Члан 7
Комуналну делатност из члана 2. ове одлуке на територији Општине обавља Јавно комунално предузеће коме је
посебном Одлуком поверена ова комунална делатност (у даљем тексту: вршилац комуналне делатности).
Члан 8
Корисници комуналне услуге (у даљем тексту: корисник), у смислу ове одлуке, су сва физичка, правна лица и
предузетници који упуштају отпадне воде у систем јавне канализације преко прикључка.
Члан 9
Комуналну делатност из члана 2. ове одлуке овлашћено предузеће је дужно да обавља тако да се обезбеди:
1. трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и на начин уређен законом,
прописима и стандардима донесеним на основу закона,
2. прописани или уговорени обим и квалитет комуналне услуге, који подразумева тачност у погледу рокова,
сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и хигијенску исправност у складу са позитивним
прописима,
3. предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и опреме, који служе за
обављање комуналне делатности,
4. прописан ред првенства у вршењу послова, у случају када због више силе дође до смањења постојећих
техничких капацитета система јавне канализације, односно до престанка могућности његовог коришћења,
5. остваривање права и обавеза корисника, као и права и обавеза овлашћеног предузећа у вршењу послова,
6. развој и унапређење квалитета и врста комуналних услуга, као и унапређење организације и ефикасности рада.
Члан 10
Овлашћено предузеће дужно је да у средствима јавног информисања или на други погодан начин
обавести потрошаче о планираним или очекиваним сметњама и прекидима, који ће настати или могу настати у
пружању комуналних услуга, најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у пружању тих услуга.
Члан 11
У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или прекида у пружању комуналних услуга,
односно обављању комуналних делатности, овлашћено предузеће је дужно да одмах о томе обавести надлежано
Одељење за инспекцијске послове и Председника општине Велико Градиште и да истовремено предузме мере за
отклањање узрока поремећаја.
Уколико овлашћено предузеће то не учини у року који одреди Одељење за инспекцијске послове, Председник
општине Велико Градиште има право да предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине
која је угрожена на терет вршиоца комуналне делатности.
Члан 12
Ако услед више силе, квара на објектима јавне канализације или других разлога који се нису могли предвидети,
односно спречити, дође до поремећаја или прекида нормалног функционисања јавне канализације, овлашћено
предузеће је обавезно да одмах и без одлагања предузме мере на отклањању узрока и последица поремећаја,
односно прекида, и то нарочито:

1. да радно ангажује запослене на отклањању узрока и последица поремећаја, односно разлога због којих је
дошло до прекида у вршењу одвођења и пречишћавања отпадих и других вода, као и да ангажује трећа лица у
обезбеђењу услова за одвођење и пречишћавање отпадних и других вода,
2. да предузме хитне поправке и замену инсталација и уређаја којима се обезбеђује одвођење и пречишћавање
отпадних и других вода, као и заштита објеката јавне канализације од даљих хаварија,
3. да привремено ограничи или забрани коришћење интерне канализације или дела јавне канализације,
4. да привремено обезбеди приручне уређаје за одвођење отпадних вода из објеката корисника услуге,
5. да наложи повезивање на друге објекте, инсталације и уређаје за одвођење, ако је то могуће,
6. да предузме и друге мере које утврде надлежни органи Општине.
Овлашћено предузеће је дужно да јавну површину на којој се изводе радови из става 1. овог члана, по завршетку
тих радова одмах врати у првобитно стање, тако што ће санирати оштећења настала извођењем наведених радова,
у складу са посебним прописима.
Члан 13
У случају више силе (земљотрес, поплава, пожар, епидемија и др), ред првенства у пружању услуга корисницима
је следећи:
1. здравствене установе,
2. установе предшколског васпитања и образовања,
3. установе основног васпитања и образовања,
4. установе за васпитање и образовање средњег, вишег и високог степена,
5. остали корисници према захтевима ситуације, коју процењује орган или органи које именује Скупштина
општине у ванредним ситуацијама.
Председник општине дужан је да:
1. одреди ред првенства и начин пружања услуга оним потрошачима код којих би 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.
Овлашћено предузеће дужно је да по налогу Председника општине врши ванредне послове у вези са обављањем
делатности када је то неопходно за задовољавање потреба потрошача уз обезбеђење средстава за те послове.
Члан 14
Корисник је у обавези да користи комуналну услугу на начин којим се:
1. не ометају други корисници и не угрожава животна средина,
2. не угрожавају објекти и опрема, који су у функцији обављања одређене комуналне делатности.

II ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Члан 15
Изградња нове јавне канализације врши се на начин и под условима утврђеним прописима којима се уређује
изградња објеката, а према условима и сагласности ималаца јавних овлашћења.
Новоизграђени објекат јавне канализације предаје се на управљање и одржавање овлашћеном предузећу.
III ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ЈАВНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ
Члан 16
Прикључак на канализациону мрежу врши се на основу одобрења за прикључење, у складу са техничким
условима, које издаје ЈКП „Дунав Велико Градиште“.
Технички услови за прикључење објекта издају се у поступку издавања локацијских услова. Захтев за
издавање локацијских услова подноси се Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне
послове општинеске управе Велико Градиште, које по службеној дужности, а о трошку инвеститора, прибавља
техничке услове.
Услове, односно техничке податке, као и посебне услове и сагласности за пројектовање, градњу
канализационог прикључка у складу са техничким нормативима, одређује и даје вршилац комуналне делатности.
Услови за прикључење на канализациону мрежу садрже:
-место, начин и коту прикључења;
-пречник и квалитет прикључне цеви;
-положај, димензије и начин обраде првог прикључног (дворишног) шахта ради заштите од
водопропустљивости поклопца шахта;
- тип поклопца на прикључном шахту;
Инвеститор је дужан да, пројекат прикључка на канализациону мрежу, изради према добијеним условима.
Инвеститор је дужан да прибави решење о одобрењу за извођење радова у складу са чланом 145 Закона о
планирању и изградњи и да пријави наведене радове Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинскоправне односе.
Захтев за прикључак на канализациону мрежу подноси се у оквиру обједињене процедуре.
Захтев се подноси Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске
управе Велико Градиште, кроз централни информациони систем.
Уз захтев се прилаже:
• сепарат из пројекта са техничким описом и графичким прилозима којим се приказује предметни
прикључак;
• доказ о праву својине на парцели;
• доказ о легалности објекта;
• писмену сагласност власника непокретности или носиоца права на непокретности ако се спајање мора
извршити преко непокретности другог власника;
• уговор о накнади за инвестиционо улагање у комуналну инфраструктуру;
• одобрење за прокопавање улице уколико је дефинисано техничким условима;
• доказ о уплати накнаде за инвестиционо улагање у складу са техничким условима.
На основу приложених доказа из става овог члана, вршилац комуналне делатности доноси Решење о
одобрењу прикључења на канализациону мрежу и врши прикључак, у року од 15 дана од дана подношења
комплетне документације.
Објекат који се налази у поступку озакоњења може бити привремено прикључен на канализацију до
правоснажног окончања поступка озакоњења.
Уколико објекат не буде озакоњен, грађевински инспектор је дужан да најкасније у року од 3 дана од
пријема акта, којим се одбацује или одбија поступак озакоњења, примерак акта достави вршилац комуналне
делатности је дужно у року од 30 дана од пријема акта да искључи објекат са мреже.

Овлашћено предузеће је дужно да са будућим корисницима услуга
коришћењу јавне канализације, од дана ступања на снагу ове Одлуке.

закључује уговоре о прикључењу и

Члан 17
Канализациони прикључак саставни је део унутрашње инсталације, све до спајања са уличном инсталацијом.
Унутрашњим прикључком се сматра: спој са јавном канализацијом од задње шахте у објекту до јавне
канализације. Задња шахта не може да буде на већој удаљености од 20 метара од јавне канализације, а поставља
се највише до три метра иза регулационе линије.
Канализациони прикључак изводи власник објекта по одобрењу и условима које издаје вршилац
комуналне делатности.
У изузетним случајевима када не постоје технички услови (нпр. грађевинска и регулациона линија се
поклапају) прва ревизона шахта се може поставити непосредно поред регулационе линије на јавној површини или
у подрум објекта у виду ревизионог отвора, уз претходну сагласност овлашћеног предузећа.
Члан 18
Након изградње канализационе мреже и по испуњењу услова за прикључење, власници објекта су у
обавези да своје објекте прикључе на канализациону мрежу у року од 6 месеци од дана испуњености услова.
Члан 19
Обавеза плаћања накнаде за коришћење јавне канализације настаје даном израде прикључка.
Носиоци права коришћења, односно власници објеката, дужни су да своју унутрашњу канализацију одржавају у
исправном стању, о свом трошку.
Члан 20
За потребе једне парцеле може се изградити само један прикључак, непосредно са јавне канализације, на који се
унутар парцеле прикључују сви објекти.
Изузетно из става 1. овог члана, сваки објекат унутар једне парцеле намењен за производну или услужну
делатност који има засебну грађевинску дозволу може имати свој засебан прикључак на изграђену уличну
канализациону мрежу, на основу сагласности овлашћеног предузећа.
У случајевима када су техничких разлози евидентни или отежано извођење јавног прикључног крака може се
изградити, извести заједнички прикључак за више објеката, односно може се извести више јавних прикључака за
један објекат, ако су отпадне воде комуналног карактера према претходним условима.
При прикључењу индивидуалних стамбених објеката на канализацију под притиском, овлашћено предузеће
одобрава заједнички прикључак највише за 4 индивидуална стамбена објекта. Сваки власник објекта унутар једне
парцеле, дужан је да обезбеди сагласност за прикључак од овлашћеног предузећа.
IV ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Члан 21
Овлашћено предузеће одржава јавну канализацију која му је предата на управљање и стара се о њеном
несметаном функционисању.

Члан 22
Одржавање јавне канализације јесте чишћење, извођење радова на поправци уређаја, замена дотрајалих уређаја
на објектима јавне канализације и сви остали радови неопходни за обезбеђивање несметаног функционисања
јавне канализације.
Одржавање јавне канализације реализује се кроз:
1. редовно одржавање,
2. инвестиционо одржавање,
3. ванредно одржавање и
4. хитне интервенције.
Члан 23
Редовно одржавање јавне канализације јесте планско континуирано извођење грађевинско - занатских, односно
других радова на објектима јавне канализације (чишћење, одгушења, испирања) у циљу превентивног деловања
на све евентуалне поремећаје у раду.
Члан 24
Инвестиционо одржавање јавне канализације јесте извођење грађевинско-занатских, односно других радова у
циљу побољшања услова коришћења објеката јавне канализације.
Члан 25
Ванредно одржавање јавне канализације јесте извођење радова у случају изненадних поремећаја у раду неког од
објеката јавне канализације, утврђених чланом 12 ове одлуке.
Члан 26
Хитне интервенције јесу радови на објектима јавне канализације којима се отклања непосредна опасност по
живот и здравље људи или за околину.
V КВАЛИТЕТ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ОТПАДНИХ ВОДА
Члан 27
Ради заштите јавне канализације забрањено је:
1. испуштати отпадне и друге воде и материје којима се угрожава предвиђени хидраулички режим тока одвођења
отпадних и других вода, водонепропусност канализационе мреже, рад хидромашинске и управљачке опреме јавне
канализације, протицање или пречишћавање отпадних вода, третман муља или које могу оштетити
канализациону мрежу,
2. испуштати отпадне и друге воде које садрже опасне и штетне материје изнад граничне вредности емисије дате
у табели 1 ове одлуке,
3. испуштати круте и вискозне материје, које саме или у контакту са другим материјама могу проузроковати
сметње у објектима јавне канализације (нпр: пепео, слама, отпаци и струготине метала, пластике, дрвета, стакла,
отпад од текстила, отпад животињског порекла као што су перје, длака, животињска утроба и др), отпадна уља и
мазива и отпадна јестива уља, хемикалије и боје, као и муљ из таложника локалних канализационих система,

односно муљ који настаје при пречишћавању отпадних и других вода, цементни и кречни муљ, остаци бетона и
азбестног отпада, остали грађевински шут, материје које настају чишћењем и одржавањем асфалтних база и др),
4. испуштати агресивне материје (киселине и базе) и остале штетне материје које неповољно утичу на материјал
од ког су израђени објекти јавне канализације, а нису претходно пречишћене до нивоа граничне вредности
емисије дате у табели 1 ове одлуке,
5. испуштати отпадне и друге воде које садрже неразградиве и тешко разградиве материје,
6. испуштати отпадне и друге воде које садрже опасне материје који штетно утичу на раднике које врше
одржавање објеката јавне канализације,
7. испуштати сакупљене отпадне воде и остатке из процеса пречишћавања отпадних вода из локалних и
интерних система канализације изнад граничне вредности емисије прописане важећим прописима,
8. испуштати сакупљене отпадне воде и остатке из процеса пречишћавања отпадних вода из локалних система
канализације испод граничне вредности емисије прописане важећим прописима, осим на локацији дефинисане од
стране овлашћеног предузећа,
9. изливати садржај септичких јама на јавну површину и у систем јавне канализације,
10. померање и уклањање сливничке решетке, као и шахт поклопца.
Члан 28
Правно лице, односно предузетник који има постројење за претходно пречишћавање отпадних вода, мора имати
контролни ревизиони силаз за омогућавање узорковања пре и после одговарајућег пречишћавања отпадних и
других вода.
Члан 29
Корисници јавне канализације који у вези са обављањем привредне и друге делатности користе опасне материје,
материје које ометају одвођење отпадних вода или процесе биолошког пречишћавања, као и корисници који своје
технолошке отпадне воде испуштају у јавну канализацију, дужни су да, пре испуштања, отпадне воде
одговарајућим поступком пречисте тако да њихов квалитет задовољава критеријуме прописане важећим
прописима.
Организације одређене Правилником о техничким условима дужне су да за своје потребе изграде посебне уређаје
за пречишћавање штетних материја из претходног става уз сагласност вршиоца комуналне делатности.
Члан 30
Овлашћено предузеће врши оперативни мониторинг отпадних вода упуштених у јавну канализацију са циљем
прикупљања информација за потребе процеса свог рада и несметаног функционисања система јавне канализације.
Корисник је дужан да овлашћеном предузећу обезбеди приступ свим прикључцима на јавну канализацију, ради
обављања оперативног мониторинга.
VI НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ
Члан 31
Корисник услуге дужан је да овлашћеном предузећу плаћа цену за одвођење и пречишћавање отпадних вода, која
се обрачунава према м3 одведених отпадних вода.

Цену за одвођење и пречишћавање отпадних вода утврђује овлашћено предузеће применом елемената за
образовање цене комуналних услуга у складу са важећим прописима и уз сагласност Општинског већа.
Члан 32
Количину испуштених отпадних и других вода у јавну канализацију утврђује овлашћено предузеће на основу:
1. измерене количине отпадних и других вода, за правна лица и предузетнике која имају постављене уређаје за
мерење испуштених вода,
2. количине испоручене воде из јавног водовода измерене на водомеру, за кориснике који немају постављени
уређај за мерење испуштених вода, а којима је једини извор воде јавни водовод,
3. у паушалном износу у висини од 10 м3 за физичка лица која нису прикључена на систем јавног водовода,
4. споразума са овлашћеним предузећем за правна лица и предузетнике који немају постављен уређај за мерење
испуштених вода, а снабдевају се водом у потпуности или делимично из сопствених бунара.
Члан 33
Утврђивање количине испуштених отпадних и других вода у јавну канализацију врши се проценом у следећим
случајевима:
1. када је објекат корисника услуге привремено остао без уређаја за мерење количине испуштених отпадних и
других вода или када је уређај за мерење неисправан;
2. када корисник услуге два пута узастопно онемогући очитање уређаја за мерење количине испуштених вода;
3. у зимском периоду, када временске прилике онемогућавају очитавање мерног уређаја;
4. када услед техничких разлога није могућа замена неисправног уређаја за мерење количине испуштених вода.
Процена се врши по просечној месечној потрошњи утврђеној на основу измерене количине на постављеном
мерном уређају у претходном идентичном периоду.
VII ПРАЖЊЕЊЕ СЕПТИЧКИХ ЈАМА
Члан 34
На подручјима где није изграђена јавна канализација власник, односно инвеститор објекта који испушта отпадне
воде дужан је да изгради септичку јаму у складу са важећим прописима, стандардима и техничким нормативима
прописаним за ту врсту објекта.
Члан 35
Власник објекта дужан је да одржава септичку јаму у исправном стању и да се стара о њеном редовном и
ефикасном функционисању.
Члан 36
Овлашћено предузеће је дужно да на захтев корисника очисти септичку јаму у року од 3 радна дана, а изузетно
најкасније у року од 5 радних дана од пријема захтева корисника.
Овлашћено предузеће је дужно да сакупљени садржај септичких јама испушта у јавну канализацију на за то
утврђеном месту Правилником о техничким условима.

Члан 37
Овлашћено предузеће, дужно је да води дневник који треба да садржи:
1. место и адресу прикупљања,
2. време прикупљања,
3. количину прикупљених отпадних вода и остатака из процеса пречишћавања отпадних вода,
4. податке о власнику односно кориснику локалног канализационог система, као што су име и презиме физичког
лица односно назив правног лица,
5. изјаву власника односно корисника локалног канализационог система о врсти отпадних вода чији вишкови
продукта транспортују (комунално, врста технолошких вода, и др.),
6. изјаву власника односно корисника локалног канализационог система о врсти сопственог ППОВ (септичка
јама, таложник и др.),
7. потпис власника, корисника, или њихове овлашћене особе, ради потврђивања изјава и извршене услуге, и
8. потпис представника вршиоца услуге.
Дневник се води у три примерка.
Примерци припадају кориснику локалног канализационог система, вршиоцу прикупљања отпадних вода и
овлашћеном предузећу.
Исти се архивирају и чувају минимално 5 година.
Цену за пражњење септичких јама утврђује овлашћено предузеће применом елемената за образовање цене
комуналних услуга у складу са важећим прописима и уз сагласност оснивача.
VIII МЕРЕ ЗАШТИТЕ
Члан 38
Забрањено је прикључење на јавну канализацију супротно одредбама ове одлуке.
У случају да се од стране овлашћеног предузећа и Одељења за инспекцијекс послове општинске управе општине
Велико Градиште утврди да је прикључење на јавну канализацију извршено супротно прописаним условима,
извршиће се искључење са система јавне канализације о трошку корисника који је извршио прикључење.
Члан 39
У случају да овлашћено предузеће оперативним мониторингом дође до информација да квалитет испуштених
вода не одговара прописаним вредностима или да количине загађујући материја које се испуштају у јавну
канализацију ометају процесе одвођења и пречишћавања, кориснику ће наложити да одмах, а најкасније у року
од 24 часа отклони узрок загађења и доведе квалитет отпадне воде на прописан ниво.
У случају да корисник не поступи по налогу овлашћеног предузећа, овлашћено предузеће ће о сумњи о
прекорачењу прописаних вредности обавестити надлежне инспекцијске органе.
Члан 40

Овлашћено предузеће мора да буде благовремено обавештено о редовном или ванредном узорковању, а његов
представник да присуствује приликом узорковања. Представник овлашћеног предузећа може да стави примедбу
на записник о узрокавању, а своје присуство мора да потврђује својеручним потписом.
IX ИСКЉУЧЕЊЕ СА СИСТЕМА ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Члан 41
ЈКП „Дунав Велико Градиште“ не може ускратити комуналну услугу кориснику, осим у случају када корисник:
1) изврши прикључење на комуналну мрежу без претходно прибављеног одобрења;
2) користи услугу противно прописима;
3) неосновано омета друге кориснике услуга;
4) не плати комуналну услугу у року од 3 месеца од дана доспелости;
5) ненаменски користи комуналну услугу у време снабдевања уз ограничење потрошње (редукцију) о чему је
корисник благовремено обавештен.
Вршилац комуналне делатности дужнан је да у писменој форми обавести корисника комуналне услуге о
могућности обуставе комуналне услуге услед наступања случаја из става 1. овог члана и остави му примерени
рок за испуњење обавезе.
Уколико корисник у остављеном примереном року не отклони недостатак из става 1. овог члана вршилац
комуналне делатности ће му у року од 8 дана од истека последњег дана рока датог у обавештењу из ст 2. овог
члана, ускратити коришћење комуналне услуге.
ЈКП „Дунав Велико Градиште“ формира трочлану комисију која ће изаћи на терен и уз употребу адекватне
механизације, уколико је то потребно, као и уз асистенцију комуналне инспекције и по потреби полиције,
извршити искључење корисника са водоводне-канализационе мреже, о чему ће комисија сачинити записник.
Трошкови искључења падају на терет корисника, а према ценовнику вршилаца комуналне делатности.
Вршилац комуналне делатности дужнан је да најкасније у року од два дана од измирења дуга за извршену
комуналну услугу и плаћене прописане накнаде за поновно прикључење настави пружање комуналне услуге
кориснику.
Овлашћено предузеће је дужно да пре искључења из става 1, тачка 4. овог члана, корисника у писменој форми:
1) упозори на обавезу испуњења обавезе по основу уговора о пружању услуга од општег економског интереса;
2) позове да измири заостале обавезе у року који не може бити краћи од 30 дана од дана достављања упозорења.
Уколико корисник оспори постојање или висину обавезе из става 1, тачка 4. овог члана и настави да уплаћује
рачуне за пружене услуге, овлашћено предузеће не може искључити корисника са система јавне канализације и
ускратити пружање услуге од општег економског интереса, до окончања судског поступка чији је предмет
оспоравана обавеза, осим ако посебним законом није другачије прописано.
У случају обуставе пружања услуга, овлашћено предузеће је дужно да настави са пружањем услуга најкасније у
року од два дана од дана пријема уплате за заостали дуг.
Члан 42
Овлашћено предузеће може кориснику привремено да ускрати пружање услуге у следећим ситуацијама:
1) уколико се корисник самовољно прикључи на јавну канализацију или ако без сагласности овлашћеног
предузећа на своју унутрашњу инсталацију или прикључак изврши прикључење објекта другог физичког или
правног лица,
2) код отказа коришћења услуге,
3) када јавну канализацију користи ненаменски и против одредаба прописаних овом одлуком,
4) неосновано омета друге кориснике услуга.

Члан 43
Корисник може привремено или трајно отказати услуге одвођења и пречишћавања, уз достављање доказа о
власништву над прикључком.
У случају привременог отказа корисник потписује изјаву о привременом прекиду коришћења услуга, као и
сагласност за привремено искључење прикључка.
У случају трајног отказа корисник потписује сагласност о поништењу прикључка.
Трошкове искључења и поновног укључења, из било којих горе наведених разлога, сноси корисник.
Члан 44
Корисник је дужан да откаже коришћење услуге уколико трајно престаје да користи стамбене, односно пословне
просторије, због отуђења или исељења из истих.
У случају из става 1. овог члана корисник је дужан да овлашћеном предузећу достави писмени отказ, најкасније
15 дана од дана настале промене.
Писмени отказ садржи: - име и презиме и адресу дотадашњег корисника, - име и презиме и адресу новог
корисника, - доказ о преносу власништва, односно права коришћења, - број и адресу обрачунског места.
До достављања писменог отказа, за све обавезе коришћења услуге одговоран је дотадашњи корисник.
Нови корисник дужан је да у писменој форми, у року од 30 дана, такође извести овлашћено предузеће о
околностима из става 1.овог члана и достави доказ о преносу власништва, односно права коришћења.
X НАДЗОР
Члан 45
Надзор над применом ове одлуке врши Одељење надлежано за комуналне послове.
Члан 46
Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове одлуке обавља Одељење за инспекцијске послове путем
комуналног инспектора.
Члан 47
Комунални инспектор у обављању послова сарађује са инспекцијским службама Републике Србије, у складу са
законом.
Сарадња из става 1. овог члана обухвата нарочито: међусобно обавештавање, размену информација, пружање
непосредне помоћи и предузимање заједничких мера и активности од значаја за обављање послова комуналне
инспекције.
XI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 48
Новчаном казном од 100.000 динара казниће се за прекршај овлашћено предузеће ако:
1. поступи супротно одредби члана 9. став 1. тачка 1-7. ове одлуке,

2. поступи супротно одредби члана 10. став 1. ове одлуке,
3. поступи супротно одредби члана 12. став 1. тачка 1- 6. и став 2. ове одлуке,
4. поступи супротно одредби члана 16. став 1, 2. и 5. ове одлуке,
5. поступи супротно одредби члана 23. ове одлуке,
6. поступи супротно одредби члана 24. ове одлуке,
7. поступи супротно одредби члана 25. ове одлуке,
8. поступи супротно одредби члана 26. ове одлуке,
9. поступи супротно одредби члана 36. ове одлуке и
10. поступи супротно одредби члана 37. став 1. ове одлуке.
За прекршаје из става 1 овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 20.000 динара.
Члан 49
Новчаном казном од 100.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
поступи супротно одредби члана 16. став 3. ове одлуке,
поступи супротно одредби члана 18.
поступи супротно одредби члана 27. став 1. тачка 1-10. ове одлуке,
поступи супротно одредби члана 29. ове одлуке,
поступи супротно одредби члана 30. став 2. ове одлуке и
поступу супротно одредби члана 38. став 1. ове одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 20.000
динара. За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 50.000 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 20.000 динара.

Члан 50
За следеће прекршаје издаје се прекршајни налог:
1. ако поступи супротно одредби члана 14. ове одлуке и
2. ако поступи супротно одредби члана 35. ове одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана издаје се прекршајни налог у износу од:
1) за физичко лице 10.000 динара
2) за одговорно лице у правном лицу 10.000 динара

3) за предузетнике 20.000 динара
4) за правна лица 20.000 динара
XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 51
Вршилац комуналне делатности ће Правилником о техничким условима, у складу са важећим законом и другим
прописима који уређују ову област, ближе уредити начин и врсту прикључивања, класификацију објеката и друге
техничке услове, односно техничке карактеристике.
Вршилац комуналне делатности дужан је да Правилник о техничким условима донесе у року од 30 дана од дана
усвајања Одлуке.
Члан 52
Даном примене ове одлуке, престаје да важи Одлука о водоводу и канализацији ("Службени гласник Општине
Велико Градиште", бр. 10/2017).
Члан 53
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Велико Градиште“
а примењиваће се од 1. септембра 2018. године.
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