сл.лист 8/2010
На основу члана 32. става 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број 129/2007), члана 2, члан 4. став 1. тачка 2. и члана 13. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 16/1997 и 42/1998), члана 31.
става 1. тачка 6. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ број 13/2008 и
1/2010), Скупштина општине Бечеј на XXVIII седници одржаној дана 09.09.2010. године
донела је
О Д Л У К У
О ЈАВНОЈ КАНАЛИЗАЦИЈИ ОТПАДНИХ ВОДА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком се регулише сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода,
одвођење пречишћене отпадне воде, општи услови за изградњу, реконструкцију и
одржавање објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање, обавезе даваоца и
корисника услуга и начин обрачуна наведених услуга на територији општине Бечеј.
Члан 2.
Под сакупљањем, одвођењем и пречишћавањем отпадних вода, у смислу ове
Одлуке, сматра се услуга сакупљања отпадних вода од прикључка потрошача на јавну
канализацију, одвођење канализационом мрежом, пречишћавање на постројењу за
пречишћавање отпадних вода (даље: ППОВ) и одвођење пречишћене отпадне воде до
крајњег реципијента.
У оним деловима насеља Бечеј и насељених места где није изграђена јавна
канализација отпадних вода, сакупљање отпадних вода врши се путем септичких јама, а
чији се садржај на прописан начин црпи, испушта, одводи и пречишћава на ППОВ.
Члан 3.
У смислу ове Одлуке, даваоцем услуге сматра се Јавно предузеће „Водоканал“,
Бечеј (у даљем тексту: Јавно предузеће).
Изузетно, поједине активности из члана 1. ове Одлуке могу бити поверене и
другом даваоцу услуге, уколико Јавно предузеће није у могућности да врши наведену
услугу.
У смислу ове Одлуке, корисници услуга су физичка, правна лица и предузетници
који користе услуге даваоца услуге.
Члан 4.
Канализација се дели на: јавну, кућну и канализацију за посебну намену
(канализација у индустријским и другим објектима).
Члан 5.
Јавну канализацију отпадних вода чине:
1.
2.
3.
4.
5.

колектори,
затворени улични канали (секундарни и терцијални),
силазна окна – шахт и сл. објекти везани за функционисање канализације,
црпне станице,
сви сабирни затворени канали у блоковима зграда, слободно стојећих стамбених
објеката и стамбених објеката у низу, почев од шахта на јавној канализацији отпадних
вода, на коју се везује прикључни вод.
Члан 6.
Кућну канализацију отпадних вода чине:

−
кућне инсталације,
−
прикључни вод, до јавне канализације отпадних вода,
−
септичка јама, изграђена у складу са Правилником о техничким условима за
прикључење на јавну канализацију, уколико нису створени предуслови за прикључење на
јавну канализацију отпадних вода.
Члан 7.
Канализацију отпадних вода за посебну намену чине:
−
−
−
−
−

сви вертикални и хоризонтални водови којима се одводе отпадне воде,
прикључни вод на јавну канализацију,
уређаји за примарно пречишћавање отпадних вода,
мерач протока,
контролни и региструјући инструменти.

Члан 8.
Јавна канализација у насељу Бечеј се изводи по сепарационом систему (засебна
канализација отпадних вода и канализација атмосферских вода).
Јавна канализација у осталим насељеним местима општине Бечеј се изводи по
заједничком систему ( канализација отпадних вода и атмосферских вода).
II ОДРЖАВАЊЕ И ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Члан 9.
Јавну канализацију одржава, обнавља, унапређује, побољшава, користи и њоме
управља давалац услуга, сходно члану 3. став 1. ове Одлуке.
Члан 10.
Кућну канализацију и канализацију за посебну намену одржавају власници и
корисници, путем овлашћених извођача, о свом трошку.
Члан 11.
Јавна канализација отпадних вода се приликом градње изводи према
инвестиционо-техничкој документацији за коју је издата грађевинска дозвола, уз стручан
надзор Јавног предузећа.
Након прибављања употребне дозволе за изграђену јавну канализацију иста
постаје основно средство Јавног предузећа.
Члан 12.
Јавно предузеће даје сагласност у погледу испуњавања техничких и других услова
на пројекат за изградњу јавне канализације и прикључака.
Члан 13.
Изградња и реконструкција објеката из члана 5. ове Одлуке врши се на начин и из
средстава обезбеђеним за ову сврху, а у складу са Законом о планирању и изградњи (у
даљем тексту: Закон).
Члан 14.
Новоизграђени и реконструисани објекти из члана 5. ове Одлуке, предаје се на
коришћење, управљање и одржавање Јавном предузећу по добијању дозволе за
употребу.
Ако објекти из става 1. овог члана не испуњавају прописане услове изградње и
коришћења, а налазе се у експлоатацији, преносе се Јавном предузећу након довођења у
стање потребне функционалне способности, у примереном року, а у складу са Законом.
Члан 15.

Ако изградња и реконструкција комуналних и других објеката захтева измештање
или реконструкцију објеката из члана 5, 6 и 7 ове одлуке, инвеститор радова сноси
трошкове тих радова.
III ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ЈАВНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ
Члан 16.
Објекат који се спаја са јавном канализацијом има свој посебан прикључни вод.
Изузетно, уколико постоје техничке могућности, више објеката могу се једним
прикључним водом прикључити на јавну канализацију.
Извођење радова на кућном прикључном воду врши Јавно предузеће, овлашћени
извођач, односно власник, уз надзор овлашћеног извођача.
Прикључење кућне на јавну канализацију врши Јавно предузеће.
Трошкове изградње кућног прикључног вода и трошкове прикључења на јавну
канализацију сноси корисник.
Члан 17.
Прикључним водом код индивидуалне стамбене изградње сматра се вод од
прикључка затвореног уличног канала до првог ревизионог шахта иза регулационе
линије, а у блоковској стамбеној изградњи сматра се вод од прикључка затвореног
уличног канала до првог сабирног шахта.
Члан 18.
Прикључење на јавну канализацију обавезно је за све кориснике који имају
техничке услове за прикључење.
Прикључење објеката на јавну канализацију у смислу става 1. овог члана, у
улицама у којима је иста изграђена се приступа у року од годину дана од дана ступања на
снагу ове Одлуке.
Члан 19.
Ако се прикључни вод не може непосредно извести преко земљишта корисника,
већ је потребно прикључни вод извести преко суседне непокретности, потребна је
писмена, оверена, сагласност носиоца права коришћења или власника те непокретности.
Изведени прикључни вод одржава корисник за чији је рачун изведен прикључни
вод.
Дозволу за прелаз преко непокретности из става 1. овог члана прибавља корисник
прикључног вода.
Дозволу издаје надлежан орган управе, пошто се претходно утврди право
службености за коришћење предметне непокретности за полагање подземних
инсталација.
Члан 20.
Сагласност за прикључак на јавну канализацију издаје Јавно предузеће на писмени
захтев власника, односно корисника објекта који се прикључује.
Уз захтев за прикључење обавезно се подноси документација која је потребна у
складу са Законом.
Члан 21.
Прикључење индустријских и других објеката на јавну канализацију дозволиће се
уколико су уграђени одговарајући уређаји за примарно пречишћавање који обезбеђују
прописани квалитет воде и инструменти за мерење количине упуштених отпадних вода,
сагласно Правилнику о техничким условима за прикључење објеката на јавну
канализацију и Правилнику о квалитету отпадних вода које се могу упуштати у јавну
канализацију.
Уколико се не поступи по ставу 1. овог члана, Јавно предузеће може да искључи
корисника или да не дозволи прикључење на јавну канализацију.
Пре прикључења на јавну канализацију, нов корисник склапа уговор са Јавним
предузећем.

Члан 22.
Корисник је обавезан да прибави дозволу Одељења за урбанизам, грађевинарство,
комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Бечеј (у
даљем тексту: Одељење) за раскопавање јавне површине и потврду Службе за катастар
непокретности Бечеј да је прикључни вод геодетски снимљен и картиран, након
потписивања уговора са Јавним предузећем, а пре прикључења на јавну канализацију.

Члан 23.
За објекте саграђене без одобрења за грађење не може се одобрити прикључак на
јавну канализацију.
Услови за прикључење објекта на јавну канализацију за који је поднет захтев за
легализацију одређују се Правилником о техничким условима за прикључење објеката на
јавну канализацију.
Члан 24.
Забрањено је прикључивање објеката на јавну канализацију отпадних вода без
сагласности Јавног предузећа.
Члан 25.
После извршеног спајања кућне канализације са јавном канализацијом отпадних
вода, корисник или власник објекта, дужан је да у року од 6 месеци постојеће септичке
јаме и бунаре за пријем отпадних вода испразни, очисти и дезинфикује, одвоји од кућне
мреже и прикључног вода, физички уништи, а земљиште санира.
IV УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА
Члан 26.
Забрањено је упуштање атмосферских и других вода у јавну канализацију
отпадних вода.
Даваоци услуге црпљења септичких јама обавезни су да отпадне воде из цистерни
упуштају у јавну канализацију на наменском шахту код главне црпне станице отпадних
вода, док се не стекну технички услови за пражњење цистерни на ППОВ.
Забрањено је упуштање отпадних вода у постојеће копане бунаре, импровизоване
септичке јаме и отворене и зацевљене атмосферске канале, отворене водотоке, као и на
земљиште.
Члан 27.
Ако уследи поремећај на објектима јавне канализације и дође до изливања
отпадних вода, Јавно предузеће је дужно да одмах приступи отклањању узрока и
последица изливања отпадне воде како би у року од 24 часа од момента добијања
информације о поремећају оспособила функционисање објеката јавне канализације.
Ако је квар или оштећење које је проузроковало поремећај на објектима јавне
канализације такве природе да се отклањање квара не може извести у року од 24 часа,
Јавно предузеће је дужно да се непрекидно радно ангажује до момента оспособљавања
функционалности јаве канализације.
Члан 28.
Ако власник или корисник објекта неодговарајућом или немарном употребом кућне
и индустријске канализације проузрокује загушење или штету на јавној канализацији
отпадних вода, дужан је да сноси све трошкове отклањања загушења или штете.
Висина настале штете утврђује се стручном проценом.
У случају спора, предмет се решава пред надлежним судом.
Члан 29.
У случају хаварије, квара или реконструкције на јавној канализацији отпадних вода
Јавно предузеће је дужно да:

1.
путем јавног информисања или на други непосредан начин обавестити кориснике о
интервенцији,
2.
известити надлежну инспекцију општинског органа управе,
3.
интервенцију извршити у најкраћем року у зависности од техничких могућности.
Члан 30.
У случају више силе ред првенства у пружању услуга Јавног предузећа одређује
Општинско веће општине Бечеј (у даљем тексту: Веће).
Јавно предузеће не одговара за сметње, штете или немогућност одвођења воде
настале услед више силе, под условом да су систем и објекти из члана 5. ове Одлуке
одржавани у технички исправном стању.
Члан 31.
Све отпадне воде, чији параметри квалитета не одговарају Правилнику о квалитету
отпадних вода које се могу упуштати у јавну канализацију, морају се пречистити до
степена који је одређен наведеним Правилником, или ће се кориснику јавне канализације
обрачунати накнада према степену загађења, у складу са чланом 39. ове Одлуке.
Уколико упуштањем отпадне воде неодговарајућег квалитета у јавну канализацију
отпадних вода дође до оштећења објеката и опреме јавне канализације, корисник може
бити привремено искључен из даљег коришћења јавне канализације до постизања
прописаног квалитета отпадних вода, а насталу штету је дужан надокнадити.
Члан 32.
У јавну канализацију, кућну канализацију и канализацију за посебну намену
забрањено је испуштати и убацивати све оно што може оштетити објекте и опрему јавне
канализације, или што може штетно деловати на запослене код даваоца услуга, на процес
пречишћавања и на крајњи реципијент, а нарочито:
1) воде са киселинама, базама и разним солима, воде које садрже горива, уље или
масти и уопште агресивне материје, воду високе температуре, које могу хемијски
или физички оштетити објекте и опрему јавне канализације,
2) лешеве животиња и материје органског порекла које могу штетно утицати на
здравље људи и животиња,
3) радиоактивне материје,
4) материјале који развијају токсичне и експлозивне гасове или врше друге штетне
утицаје на објекте и опрему јавне канализације и околину,
5) све материје и предмете који би могли механички оштетити објекте и опрему јавне
канализације или угрозити њихово правилно функционисање.
Члан 33.
Корисници канализације за посебну намену у обавези су да врше периодичну
контролу квалитета упуштених отпадних вода у јавну канализацију и да доставе резултате
анализе отпадних вода са стручним мишљењем акредитоване лабораторије Јавном
предузећу.
Узорковање и испитивање упуштене отпадне воде код прикључака на јавну
канализацију и отпадних вода на ППОВ може да врши и Јавно предузеће путем своје или
екстерне акредитоване лабораторије. Време узимања узорака се не најављује.
Лица која врше узорковање морају имати налог за узорковање и одговарајућу
идентификацију.
Власник прикључка може захтевати о свом трошку контролу извршеног
испитивања у акредитованој лабораторији.
Периодичну контролу квалитета отпадних вода на улазу у ППОВ и пречишћене
отпадне воде на излазу из ППОВ врши екстерна акредитована лабораторија.
Члан 34.

Повећање трошкова пречишћавања отпадних вода, одржавања објеката и опреме
јавне канализације отпадних вода, у периоду испуштања отпадних вода чији параметри
квалитета не одговарају Правилнику о квалитету отпадних вода које се могу упуштати у
јавну канализацију, сноси власник, односно корисник прикључка, путем накнаде,
обрачунате у складу са чланом 39. ове Одлуке.
Члан 35.
Корисници јавне канализације отпадних вода обавезни су да усагласе рад својих
примарних пречистача са захтевима Правилника о квалитету отпадних вода које се могу
упуштати у јавну канализацију и да омогуће несметан приступ примарним пречистачима
овлашћеним радницима Јавног предузећа.
Корисници су дужни придржавати се упутства о евентуалном измењеном режиму
испуштања отпадних вода, добијених од Јавног предузећа.
V НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Члан 36.
Накнада за одвођење и пречишћавање отпадних вода плаћају сви корисници јавне
канализације.
Накнаду за одвођење и пречишћавање отпадних вода утврђује Веће на предлог
Управног одбора Јавног предузећа, на основу количине и/ или степена загађености.
Члан 37.
Количина отпадних вода које корисници упуштају у јавну канализацију утврђује се:
1. путем инструмента за мерење количине испуштене отпадне воде (код корисника
канализације за посебну намену),
2. на основу утрошене воде из јавног водовода, исказане на водомеру (код осталих
корисника који су прикључени на јавни водовод),
3. према количини воде исказаној путем уграђеног водомера (код корисника који се
снабдевају из сопствених бунара).
Члан 38.
Читање стања инструмента за мерење количине испуштене отпадне воде обављају
овлашћени радници Јавног предузећа, у присуству корисника или његовог представника.
О времену читања Јавно предузеће је дужно да извести корисника, а уколико се
корисник не одазове позиву, читање ће се извршити без његовог присуства.
Члан 39.
Уколико квалитет отпадне воде коју корисник упушта у јавну канализацију не
одговара Правилнику о квалитету отпадних вода које се могу упуштати у јавну
канализацију, обрачунава се накнада према степену загађења, према врсти и количини
загађујуће материје.
Након што се утврди разлика између стварне концентрације и дозвољене
концентрације за сваки параметар посебно који одступа од захтеваног, добијене
вредности се помноже количином упуштене отпадне воде у јавну канализацију и
изражавају се у м3.
Накнада према степену загађења израчунава се као збир на овај начин утврђених
вредности, помножених ценом воде за пиће за индустрију (у дин/м3).
Н = ∑ ( Ци - Ц МДК) x Q x ц
Где је:
Н - накнада према степену загађења, у дин
Ци - измерена концентрација загађујуће материје, у кг/м3

Ц МДК - максимално дозвољена концентрација загађујуће материје, у кг/м3
Q - количина упуштене отпадне воде у јавну канализацију, у м3
ц - цена воде за пиће за индустрију, у дин/м3
Члан 40.
Рачун за одвођење и пречишћавање отпадних вода доставља се након очитавања
инструмента за мерење количине упуштене отпадне воде, тј. водомера.
Достављени рачун се мора платити у року од 15 дана од дана пријема.
До достављања рачуна за упуштене отпадне воде, корисници уплаћују месечну
аконтацију коју утврђује Јавно предузеће на основу просечне количине упуштених
отпадних вода у претходном обрачунском периоду.
Корисници који нередовно уплаћују аконтацију или не плате испостављени рачун,
упуштене отпадне воде ће платити по цени која важи на дан уплате и одговарајућу
законску камату.
Члан 41.
На испостављен рачун за упуштање отпадне воде, корисник може Јавном
предузећу уложити приговор писменим путем у року од 8 дана од дана пријема рачуна.
Јавно предузеће је дужно одговорити на приговор корисника у року од 15 дана од
дана пријема приговора.

VI НАДЗОР И УПРАВНЕ МЕРЕ
Члан 42.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Одељење.
Послове инспекцијског надзора над применом ове Одлуке и над обављањем
комуналне делатности врши комунални инспектор.
Члан 43.
Против решења комуналне инспекције може се уложити жалба Већу, у року од 15
дана од дана достављања решења.
Изузетно, жалба не одлаже извршење решења донетог по одредбама из члана 25,
27, 30 и 32 ове Одлуке.

VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 44.
Новчаном казном од 50.000,00 динара до 1.000.000,00 динара казниће се за
прекршај давалац услуга (правно лице), ако:
1. поступи супротно члану 23. став 1. Одлуке
2. поступи супротно члану 26. Одлуке
3. не поступи у складу са чланом 27. Одлуке
4. не поступи у складу са чланом 29. Одлуке
5. поступи супротно члану 32. Одлуке
6. не поступи у складу са чланом 38. Одлуке
7. не поступи у складу са чланом 40. став 1. Одлуке.
Одговорно лице даваоца услуге (правног лица) казниће се за прекршај из става 1.
овог члана новчаном казном од 2.500,00 динара до 75.000,00 динара.
Члан 45.
Новчаном казном од 50.000,00 динара до 1.000.000,00 динара казниће се за
прекршај корисник услуга (правно лице), ако:

1. не поступи у складу са чланом 16. став 4. Одлуке
2. не поступи у складу са чланом 18. Одлуке
3. не поступи у складу са чланом 22. Одлуке
4. поступи супротно члану 24. Одлуке
5. не поступи у складу са чланом 25. Одлуке
6. поступи супротно члану 26. став 1. и 3. Одлуке
7. поступи супротно члану 32. Одлуке
8. поступи супротно члану 33. Одлуке
9. не поступи у складу са чланом 35. Одлуке.
Одговорно лице корисника услуге (правног лица) казниће се за прекршај из става
1. овог члана новчаном казном од 2.500,00 динара до 75.000,00 динара.
Предузетник (корисник услуге) казниће се за прекршај из става 1. овог члана
новчаном казном од 5.000,00 динара до 250.000,00 динара.
Физичко лице (корисник услуге) казниће се за прекршај из става 1. овог члана
новчаном казном од 2.500,00 динара до 75.000,00 динара.
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 46.
Услови за прикључење објекта на јавну канализацију одређују се Правилником о
техничким условима за прикључење објеката на јавну канализацију.
Квалитет отпадних вода које се могу упуштати у јавну канализацију одређује се
Правилником о квалитету отпадних вода које се могу упуштати у јавну канализаију.
Члан 47.
Јавно предузеће је дужно ускладити Правилнике из става 1. и 2. претходног члана
Одлуке са одредбама Закона о комуналним делатностима и са одредбама ове Одлуке у
року од месец дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Сагласност на Правилнике из става 1. и 2. претходног члана Одлуке даје Веће.
Члан 48.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о пречишћавању и
одвођењу отпадних вода („Службени лист општине Бечеј“ бр. 5/90, 7/92, 4/93, 6/93,
12/93, 13/93, 2/95, 5/97 и 3/2001).
Члан 49.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Бечеј“.
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