
 

ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН 
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На основу чл.2, 13, 27, Закона о комуналним делатностима (″Сл.гласник РС″ 

бр.16/97, ), и члана 1 и 11/69 Статута општине Влад.Хан  („Сл.гласник Пчињског 

округа“ бр.21/08 и 8/2009), Скупштина Општине  Владичин Хан на седници 

одржаној  дана 09.03.2011,  донела је 

 

ОДЛУКУ 
О ВОДОВОДУ  И  КАНАЛИЗАЦИЈИ 

 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком се прописују услови и начин организовања послова у 

вршењу комуналних  делатности пречишћавања и дистрибуције воде(у даљем 

тексту: испорука воде) и пречишћавања и одвођења атмосферских вода ( у 

даљем тексту: одвођење вода), права и обавезе предузећа које обавља ову 

комуналну делатност, права и обавезе корисника услуга, цене комуналне услуге 

и начин наплате, услови за ускраћивање испоруке воде, изградња, 

реконструкција и одржавање објеката за водоснабдевање и канализацију, 

обавезе и овлашћења органа  СО и предузећа у случајевима прекида  и 

поремећаја у испоруци воде и послови надзора и казнене одредбе. 

Члан 2. 

 

Поједини изрази употребљени у овој одлуци имају следеће значење: 

  

1.пречишћавање и дистрибуција воде је сакупљање, прерада, пречишћавање 

воде и испорука воде корисницима за пиће и друге потребе, водоводном 

мрежом до мерног инструмента корисника, 

2.пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода (канализација) је 

сакупљање и уклањање отпадних, атмосферских и површинских вода са јавних 

површина канализацијом, одводним каналима, дренажом или на други начин, 

њихово пречишћавање и испуштање из мреже, одржавање канализационе 

мреже, канала, сливника и других објеката за уклањање воде, чишћење септичких 

јама, као и сакупљање и искоришћавање вода од прикључка потрошача на 

уличну мрежу и одвођење канализационом мрежом, пречишћавање и 

испуштање из мреже, 

3.јавни водовод је систем за снабдевање водом за пиће који има уређено и 

заштићено извориште, каптажу, резервоар и водоводну мрежу,  а чине га  објекти, 

уређаји и опрема, укључујући и прикључке корисника, 

4.унутрашњи водовод је инсталација, уређаји и објекти иза затварачa испред 

водомера који служe за снабдевање корисника водом из јавног водовода, 

укључујући и водомерно склониште, 

5.водомерно склониште је простор за смештај водомера са припадајућом 

арматуром и фазонским комадима и може бити водомерно окно или посебан 

заштићен простор у објекту, 

6.јавна канализација је скуп објеката, уређаја и опреме, укључујући и прикључке 

корисника, који служи за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода,  

а чине је  фекална и општа канализација,  



7.фекална канализација је канализација за одвођење фекалних и отпадних вода 

из објеката, 

8.општа канализација је канализација за одвођење фекалних и отпадних вода 

заједно са атмосферским и површинским водама, 

9.кишна канализација је канализација за одвођење само атмосферских и 

површинских вода, 

10.унутрашња канализација је скуп објеката и уређаја за испуштање отпадних 

вода из грађевинских објеката односно стамбених зграда до првог ревизионог 

окна рачунајући од колектора јавне канализације укључујући и прво ревизионо 

окно или до регулационе линије уколико не постоји ревизионо окно, 

11.индустријска канализација је скуп објеката и уређаја индустријског погона 

којима се одводе отпадне индустријске воде до прикључења на јавну 

канализацију, укључујући и уређаје за претходно пречишћавање отпадних вода, 

мераче протока и контролне региструјуће инструменте, 

12.корисници комуналних услуга су физичка и правна лица и приватни 

предузетници који су власници, закупци или корисници по другом основу објеката 

који су прикључени на јавни водовод и канализацију, у складу са законом и овом 

одлуком, 

13.прикључак на мрежу јавног водовода је спој на цев јавног водовода, цев до 

затварача и затварач испред водомера корисника, 

14.прикључак на мрежу јавне канализације је одводни канал од првог ревизионог 

окна рачунајући од колектора јавне канализације или од регулационе линије 

уколико не постоји то ревизионо окно до споја на колектор јавне канализације, 

15.објекат је једна или више грађевина које чине функционалну целину и који су 

прикључени на јавни водовод и канализацију, 

16.засебна целина је стан, пословни простор, гаража и сл. у којима се троши 

вода, 

17.главни водомер је сваки водомер који се налази у водомерном окну или 

просторији водомера непосредно на завршетку спојног вода прикључка и може 

бити за једну засебну целину, целу зграду или објекат, 

18. контролно окно је задње окно унутрашње канализације на којем се врши 

узорковање отпадних вода, 

19.неовлашћено коришћење воде односно канализације је коришћење јавног 

водовода односно јавне канализације противно одредбама закона и ове одлуке, 

20.технолошка вода је захваћена вода која се користи у процесу производње и за 

коју није обавезно обављати контролу квалитета и доказивати здравствену 

исправност, у складу са прописима, 

21.уређај за мерење потрошње технолошке воде је одговарајући 

стандардизовани мерни уређај који се поставља на месту захвата технолошке 

воде. 

 

Члан 3. 

 

Oпштина Владичин Хан, у складу са законом, обезбеђује организовано и 

трајно обављање и развој комуналних делатности из члана 1. ове одлуке. 

 

 

 



Члан 4. 

 

 Комуналне делатности  пречишћавања и дистрибуције воде  и 

пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода обавља Јавно  

предузеће  за водоснабдевање и канализацију ВОДОВОД ВЛАДИЧИН ХАН, (у 

даљем тексту: ЈП ВОДОВОД ВЛАДИЧИН ХАН ). које је Општина основала за 

обављање ових комуналних  делатности. 

Члан 5. 

 

 Корисници комуналних услуга, у смислу ове одлуке, су правна и физичка 

лица и предузетници чије су инсталације прикључене на техничке системе за 

испоруку воде и одвођење воде. 

 Корисници комуналне услуге  разврставају се у следеће категорије: 

1.домаћинства 

2.установе 

3.остали корисници (предузећа, предузетници, угоститељство и др.) 

 

II   УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

Члан 6. 

 

 Пречишћавање и дистрибуција воде и одвођење атмосферских и отпадних 

вода  врши се преко одговарајућих техничких система, који представљају 

техничко-технолошку целину, односно преко јавног водовода и јавне канализације. 

 

Члан 7. 

 

 Технички систем за испоруку воде  представљају следеће постројења и 

уређаји: 

1. изворишта са објектима и опремом, 

2. транспортни цевовод, 

3. постројења за пречишћавање воде, 

4. уређаји за потискивање воде (црпне станице), 

5. резервоари, 

6. водоводна мрежа, 

7. прикључци до мерног уређаја корисника, 

8. окна за мерни уређај, 

9. уређаји за мерење количине испоручене воде (у даљем тексту: водомери), 

10. кућне инсталације. 

 

Постројења и уређаји из става 1 овог члана , тачке од 1 до 6, чине јавни водовод. 

Постројења и уређаји из става 1 овог члана , тачке од 7 до 10 , чине унутрашње 

инсталације . 

О одржавању јавног водовода стара се ЈП ВОДОВОД ВЛАДИЧИН ХАН  (у даљем 

тексту:предузеће) а о одржавању унутрашњих инсталација корисник. 

 

 

 



Члан 8. 

 

 Технички системи за одвођење воде представљају следећа постројења и 

уређаји: 

1. затворени канали, 

2. отворени канали атмосферских вода, 

3. ревизиона окна, 

4. таложници, 

5. црпне станице, 

6. постројења за пречишћавање отпадних вода, 

7. сливници и прикључци сливника, 

8. прукључци, 

9. уређаји за мерење испуштене воде, 

10. кућне инсталације, 

11. септичке јаме. 

Постројења и уређаји из става 1 овог члана, тачке од 1 до 7, чине јавну 

канализацију. 

 Постројења и уређаји из става 1 овог члана, тачке од 8 до 11, чине 

унутрашњу инсталацију канализације. 

 О одржавању јавне канализације стара се ЈП ВОДОВОД ВЛАДИЧИН ХАН, а о 

одржавању унутрашњих инсталација корисник. 

 

Члан 9. 

 

 Јавном канализацијом се одводе отпадне или атмосферске воде, или 

комбиновано. Јавном  канализацијом  отпадних вода одводе се само отпадне 

воде, а јавном канализацијом атмосферских вода  одводе се само 

атмосферске воде . 

 Јавном канализацијом заједничког система одводе се отпадне и 

атмосферске воде комбиновано. 

Члан 10. 

 

 Управни одбор предузећа из члана 4. ове одлуке Правилником ближе 

одређује техничке системе за прераду и дистрибуцију воде и техничке услове за 

прикључење кућних  инсталација корисника на јавни водовод и јавну канализацију 

и друге техничке услове за испоруку воде и одвођење отпадних вода. 

 Правилник из става 1. овог члана доноси се уз сагласност надлежног 

органа оснивача. 

 

III   ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 11. 

 

 Предузеће обезбеђује трајну и несметану прераду и дистрибуцију воде и 

одвођење атмосферских и отпадних вода, и дужно је да: 

1. примењује техничке услове прописане посебним правилником из члана 10. 

ове одлуке; 

2. одржава постројења и уређаје јавног водовода и јавне канализације; 



3. одржава и контролише  исправност водомера  и уређаја за мерење 

количине испуштене воде, а на терет корисника; 

4. врши прикључење кућних инсталација на јавни водовод и јавну канализацију 

ако су испуњени услови предвиђени правилником из члана 10. ове одлуке; 

5. ватрогасним јединицама, односно друштвима доставити договорни план 

хидраната на водоводној мрежи; 

6. обезбеђује испоруку воде за заједничке потребе (гашење пожара и 

снабдевање водом за пиће путем јавни чесми); 

7. обезбеђује испоруку воде за друге потребе (технолошка вода) уколико за 

то постоје техничке могућности; 

8. стално контролише састав испуштених вода и по потреби предузима 

одговарајуће мере; 

9. отклони трагове изливених отпадних вода са јавних површина у случају 

хаварије на јавним канализационим водовима; 

10. планира и усклађује своје планове са планским документима СО Владичин 

Хан;  

11. предузима мера које доносе надлежни органи за комуналне делатности; 

12. обавештава кориснике услуга  и управу надлежну за комуналне делатности 

о прекиду у пружању услуга који је последица реконструкције водовода или 

других радова, најкасније 24 сата пре наступања прекида; 

13. обезбеђује привремено снабдевање корисника водом за пиће из цистерни 

ако прекид у снабдевању траје дуже од 12 сати; 

14. решава о приговору корисника услуга у року од 8 дана од дана његовог 

подношења; 

15. даје сагласност за извођење комуналних и других радова када се исти 

изводе у непосредној близини, изнад или испод комуналних објеката 

(цевоводи, друга постројења и уређаји), а који су предузећу поверени на 

управљање; 

16. даје сагласност инвеститору о могућностима за прикључење на водоводну 

мрежу пре почетка израде техничке документације  за прикључење објекта. 

 

Предузеће има право: 

1) на привремено искључење корисника услуга у случајевима прописаним 

законом и овом одлуком; 

2) на накнаду за пружене комуналне услуге; 

3) да одреди однос потрошње воде стамбеног и пословног простора, зависно 

од делатности, ако корисник нема техничке услове за посебан водомер. 

 

IV   ПРАВА И ОБАВЕЗЕ  КОРИСНИКА 

 

Члан 12. 

 

 Корисник комуналне услуге, односно потрошач воде ( правна и физичка 

лица и предузетници) дужан је да: 

1. одржава кућне инсталације водовода и канализације, шахт за водомер и 

канализацију, сопствене уређаје за пречишћавање  отпадних вода  и 

септичке јаме; 



2. затражи прикључење на систем јавне канализације у року од шест месеци 

од дана испуњења техничких и других услова, а да у року од 60 дана од 

дана прикључења кућне инсталације на јавну канализацију стави ван 

употребе септичку јаму; 

3. се придржава техничких услова из Правилника; 

4. предузећу плаћа накнаду  за извршену услугу; 

5. омогући читање водомера; 

6. писменим путем, најкасније у року од 3 дана од дана настале промене, 

пријави предузећу све промене од значаја  за пружање, утврђивање обима 

и наплату извршених услуга; 

7. када у оквиру стамбеног простора користи пословни простор, затражи 

уградњу посебног водомера ако за то постоје технички услови; 

8. омогући искључење са водоводне и канализационе мреже. 

 

Члан 13. 

 

Кориснику није дозвољено да: 

1. самовољно поправља водомер, да преузима било какве друге 

интервенције нити да ангажује друго лице, осим предузећа; 

2. се самовољно прикључи на технички систем; 

3. користи јавне водоводне инсталације за уземљење електричних 

инсталација  и уређаја; 

4. употреби затварач испред водомера, осим у случају пожара или хаварије, 

с тим да о томе одмах обавести предузеће; 

5. јавну канализацију отпадних вода користи за одвођење опасних, штетних и 

експлозивних материја и других материја, 

6. омогући другом правном или физичком лицу прикључење на унутрашњи  

водовод и канализацију, 

7. се самовољно прикључи после искључења са водоводног система.  

 

 

Постојање забране из става 1 овог члана  утврђује предузеће из члана 4 ове 

одлуке, о чему обавештава  надлежну управу за инспекцијске послове. 

 

 

Члан 14. 

 

Корисник има право да: 

1. тражи контролу водомера  под условима предвиђеним  

Правилником; 

2. присуствује очитавању водомера; 

3. улаже писмени приговор на висину рачуна за испоручену воду и 

услуге канализације, у року од 5 дана од дана испостављања рачуна; 

4. писмено, у року од 15 дана пре престанка коришћења комуналне 

услуге, исте откаже, уколико постоје технички услови за искључење и 

ако се тим искључењем не доводи до поремећаја у пружању 

комуналних услуга других корисника. 

 



V   ЦЕНА И НАЧИН НАПЛАТЕ  КОМУНАЛНИХ  УСЛУГА 

 

Члан 15. 

 

 За испоручену воду и услуге канализације корисник плаћа накнаду која се 

утврђује  на основу елемената и по поступку предвиђеним законом и другим 

прописима и ценовником који усваја Општинско веће.. 

Члан 16. 

 

 Количина испоручене воде односно месечна потрошња воде, поред 

елемената одређених законом, у случају када водомер није исправан утврђује се 

на основу следећих норматива: 

       За категорију „домаћинства“ месечна потрошња воде  - 5 m3 по члану 

домаћинства. 

 За све остале кориснике месечна потрошња воде утврђује се на основу 

просечне потрошње у претходних дванаест месеци. 

Корисници туђе неге и помоћи имају право на попуст од 50% на износ рачуна 

за утрошену воду. 

Члан 17. 

 

 Обим пружене комуналне услуге утврђује предузеће очитавањем 

водомера, односно уређаја за мерење количине испуштене воде или проценом 

на основу мерила и критеријума утврђених овом одлуком. 

 

 

Члан 18. 

 

 Обим пружене комуналне услуге очитавањем водомера, односно уређаја 

за мерење количине испуштене воде, утврђује се на основу разлике стања на 

бројилу између два очитавања. 

 Приликом очитавања, очитавају се само целе јединице мере за које је 

утврђена цена за пружање комуналне услуге. 

 

Члан 19. 

 

Корисник је дужан да омогући очитавање водомера, односно уређаја за 

мерење количине испуштене воде. Уколико се очитавање водомера не може 

извршити због запречености стварима, материјалом, водом или из других разлога, 

овлашћени радник ЈП ВОДОВОД ВЛАДИЧИН ХАН  ће  кориснику оставити писано 

обавештење са назнаком да отклони разлоге неочитавања и о томе обавести ЈП 

ВОДОВОД ВЛАДИЧИН ХАН . 

 Предузеће утврђује распоред очитавања и о томе обавештава корисника. 

 У случају потребе очитавања ван утврђеног распореда, предузеће је 

обавезно да о томе обавести корисника. 

 

 

 



Члан 20. 

 

 Утврђивање количине испоручене воде проценом врши се у следећим 

случајевима: 

1. када је објекат привремено остао без водомера или када је водомер 

неисправан, 

2. када корисник два пута узастопно онемогући очитавање водомера, 

3. у зимском периоду, када временске прилике онемогућавају читање, 

4. када се корисник прикључи на јавни водовод без одговарајуће 

документације. 

 

У случајевима из става 1. тачка 1-3 овог члана, процена се врши на основу 

просечно испоручене  количине воде кориснику у претходних дванаест месеци. 

У случајевима из става 1. тачка 4. овог члана, процена се врши на основу 

максималне пропусности прикључка  корисника, за укупан период прикључења 

без одговарајуће документације. 

Члан 21. 

 

1. Забрањено је користити воду преко противпожарног хидранта  јавног 

водовода без сагласности ЈП ВОДОВОД ВЛАДИЧИН ХАН 

2. Изузетно од става 1. овог члана, за хитне интервенције, ватрогасној  

служби је дозвољено коришћење воде преко јавног хидраната без предходне  

сагласности ЈП ВОДОВОД ВЛАДИЧИН ХАН . 

3. Ватрогасна служба је дужна да о коришћењу воде са јавног хидранта за 

хитне интервенције обавести ЈП ВОДОВОД ВЛАДИЧИН ХАН у року од 24 часа од 

завршетка интервенције.  

4. Места на којима се налазе јавни хидранти морају бити обележена.  

5. О одржавању  хидраната јавног водовода стара се ЈП ВОДОВОД 

ВЛАДИЧИН ХАН, а о хидрантима у зградама и привредним објектима власници.  

 6. Испоручена вода употребљена за гашење пожара се не наплаћује. 

 

Члан 22. 

 

 Ако корисник нема уграђен уређај за мерење количине испуштене воде, 

обим те комуналне услуге утврђује се на основу количине испоручене воде, 

утврђене очитавањем водомера или проценом, у складу са чланом 20. ове 

одлуке. 

 Ако се корисник снабдева водом из сопственог изворишта, количина 

испуштене воде  утврђује се паушално  5 m³ по члану домаћинства. 

 

Члан 23. 

 

 Ако се корисник прикључи на јавну канализацију без одговарајуће 

документације, количина испуштене воде утврдиће се проценом на основу 

количина утрошене воде. 



Члан 24. 

 

 Обрачун испоручене воде и испуштене воде у јавну канализацију врши 

предузеће по истеку месеца у коме је пружена комунална услуга, а комуналну 

услугу корисник плаћа у складу са Одлуком о начину и роковима  плаћања 

комуналних услуга. 

 Скупштина зграде је дужна да предузећу достави број корисника сваког 

стана и пријави сваку промену. 

Члан 25. 

 

 Корисник може да поднесе приговор предузећу  на обрачун за пружене 

услуге, у писаној форми, најкасније у року од пет дана од дана када му је 

предузеће доставило обрачун. 

 Предузеће је дужно да приговор реши у року од осам дана од пријема и о 

томе обавести корисника. 

 Изузетно, рок из става 2. овог члана  може бити продужен, али не дуже од 30 

дана. 

Члан 26. 

 

 Ако предузеће, решавајући по приговору или контроли, утврди да је 

обрачун неисправан, дужно је да исправи обрачун за разлику испоручене и 

обрачунате количине воде која се утврђује проценом у складу са чланом 20. став 

2. ове одлуке. 

 Исправка обрачуна из става 1. овог члана  извршиће се за период на који 

се обрачун односи. 

Ватрогасне јединице, односно друштва имају право да за потребе гашења 

пожара користе воду из свих хидраната предвиђених заједничким планом. 

 

VI  УСЛОВИ ЗА УСКРАЋИВАЊЕ ИСПОРУКЕ ВОДЕ 

 

Члан 27. 

 

 Предузеће ће привремено ускратити пружање комуналних услуга 

испоруке воде и одвођење вода  корисницима у следећим сличајевима: 

1. када корисник или друго неовлашћено лице предузима било какве радње 

на прикључку, 

2. када се на водоводном прикључку појави електрични напон, 

3. када су кућне инсталације у таквом стању  да њихово даље 

функционисање представља опасност по живот и здравље људи, односно 

може проузроковати штету на материјалним добрима или  угрозити 

пружање комуналних услуга  другим корисницима, 

4. када корисник прикључи локални водовод, односно сопствени систем за 

водоснабдевање на јавни водовод, 

5. када се корисник не придржава мера штедње прописаних у складу са 

чланом 40. ове одлуке. 

У случајевима из става 1 овог члана, предузеће је обавезно да у складу са 

техничким условима, без одлагања искључи корисника из система јавног 



водовода или јавне канализације и да се о разлозима искључења, у року од 24 

сата, обавести управу надлежну за инспекцијске послове. 

 

Члан 28. 

 

 Предузеће може привремено да ускрати пружање комуналних услуга 

испоруке воде или одвођења вода кориснику ако: 

1. настане већи квар или сметња на кућној инсталацији корисника, 

2. корисник не омогући очитавање водомера или уређаја за мерење 

количине испуштене воде у два узастопна очитавања, 

3. корисник најмање два месеца узастопно не плати трошкове по обрачуну 

за извршене услуге. 

У случајевима из става 1 и 2 овог члана, предузеће пре искључења упозорава 

корисника да ће га искључити из система водовода или јавне канализације 

уколико у остављеном року не поступи по упозорењу.  

 

Члан 29. 

 

 После отклањања узрока због којег је дошло до привременог ускраћивања 

пружања комуналне улуге, односно искључења корисника из система јавног 

водовода или јавне канализације, у складу са члановима 27. и 28. ове одлуке, 

предузеће је дужно да одмах, најкасније у року од 24 сата, настави пружање 

комуналне услуге, односно прикључи корисника на систем јавног водовода или 

јавне канализације. 

 Трошкови искључења и поновног прикључења у случајевима из чланова 27. и 

28. ове одлуке падају на терет корисника. 

 

VII  ИЗГРАДЊА, ОДРЖАВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ  

И КАНАЛИЗАЦИЈУ 

Члан 30. 

 

 Објектима и уређајима водовода сматрају се бунари са постројењима, 

постројења за пречишћавање воде, црпне станице са уређајима, резервоари, 

водоводна мрежа (главни вод и разводна мрежа) са прикључцима и водомери 

корисника – потрошачи. 

 Под унутрашњим водоводним инсталацијама подразумева се део 

водоводне мреже од регулационе линије-границе грађевинске или друге парцеле 

према урбанистичком плану насеља до објекта и у самом објекту за чије  

потребе се изграђује прикључак. 

 О одржавању унутрашњих водоводних инсталација стара се власник 

зграде било да је то физичко лице или правно лице а у објектима колективног 

становања скупштина станара која управља објектом у име и за рачун станара 

власника станова. 

 

Члан 31. 

 

 Изградња водоводне мреже врши се у складу са потребама појединих 

делова града  или насељених места ван подручја града и на другим подручјима 



на којима се налазе објекти  за водоснабдевање, уз услове и по поступку 

прописаном законом и правилником предузећа. 

 

Члан 32. 

 

 Предузеће је одговорно за правилну примену свих прописа и техничких 

мера којима се обезбеђује прописан квалитет воде. 

 Вода из водовода мора одговарати стандардима и прописима за пијаћу 

воду. 

Члан 33. 

 

 Стамбене зграде и други објекти, односно њихове унутрашње инсталације  

морају бити повезане искључиво преко прописног водоводног, односно 

канализационог прикључка на водоводну, односно канализациону мрежу, у улици 

у којој се налазе или са којом се граничи. 

Водоводни прикључак може бити трајни или привремени. 

Трајни водоводни прикључак мора имати сваки објекат изграђен са 

наменом за трајну употребу. ЈП ВОДОВОД ВЛАДИЧИН ХАН евидентира водоводни 

прикључак као трајни на основу издате употребне дозволе. 

Привремени водоводни прикључак даје се за грађевинске парцеле на 

којима нису изграђени објекти или су изграђени привремени односно помоћни 

објекти и сл. Као и ради изградње односно реконструкције објеката, изградње и 

уређења нових зелених површина за организовање и одржавање спортских, 

културних, забавних, рекреативних и других сличних манифестација и потреба. 

Привремени прикључак може се одобрити и у другим случајевима ради 

привременог снабдевања водом, као и у случајевима утврђеним законом и 

другим прописима.  

 Спајање са уличном водоводном и канализационом мрежом мора се 

извршити у року  од 6 месеци од дана када су се стекли услови за коришћење 

ове мреже. 

 Са уличном водоводном мрежом могу се спојити и стамбене зграде, 

односно и други објекти, који се налазе у улицама у којима није изграђена улична 

канализациона мрежа ако је одвођење отпадних вода решено на начин 

прописан од стране предузећа. 

 

Члан 34. 

 

 Предузеће из члана 4.ове одлуке врши поправке, одржавање и планске 

ремонте, у случају квара  и оштећења на овим објектима. 

 Предузеће одржава у функционалном стању све објекте канализације на 

територији града и на ванградском подручју, и то до првог ( граничног) ревизионог 

шахта у овиру канализационог прикључка. 

 Радове на изградњи, реконструкцији и поправци прикључака за водоводну 

мрежу вода до водомера и на водомеру,  изводи ЈП ВОДОВОД ВЛАДИЧИН ХАН уз 

наплату услуга  од корисника  услуга-потрошача воде, а према утврђеном 

ценовнику односно предмеру и предрачуну радова. 



 О одржавању функционалности и оправци дворишних, сабирних и 

унутрашњих зградних инсталација и граничног ревизионог шахта стара се 

корисник. 

 Код кварова на водоводној и канализационој мрежи и прикључцима, 

предузеће може вршити раскопавање коловоза и других јавних површина, без 

претходно прибављеног одобрења за раскопавање, али уз обавештење управе 

надлежне за инспекцијске послове о почетку и завршетку раскопавања, уз 

обавезу да раскопану површину доведе у првобитно стање. 

 

Члан 35. 

 

 Изградња, одржавање, поправка и реконструкција објекта и уређаја 

градске канализације врши се по одредбама ове одлуке које се односе на 

изградњу, одржавање и реконструкцију објеката водовода. 

 

Члан 36. 

 

 Уколико у појединим деловима града није изграђена канализација, може 

се одобрити изградња септичких јама, које морају бити удаљене 6м од водоводне 

цеви 

 Власник, односно корисник зграде је дужан да о свом трошку, уз одобрење 

надлежне управе изгради  септичку јаму. 

 Власник оваквог објекта дужан је да у року од 6 месеци  од стварања 

услова за прикључење на канализацију, септичку јаму очисти и затрпа. 

 

Члан 37. 

 

 Чишћење септичке јаме, одвоз фекалија и њихово испуштање у јавну 

канализацију на за то одређеном месту, врши се на терет  власника, односно 

корисника  привременог коришћења септичке јаме. 

 Власник, односно корисник септичке јаме је дужан да исту редовно 

одржава  и да благовремено пријављује чишћење. 

 

Члан 38. 

 

 Место за испуштање фекалија у јавну канализацију одређује управа 

надлежна за комуналне делатности на захтев ЈП ВОДОВОД ВЛАДИЧИН ХАН  које уз 

захтев подноси мишљење санитарне инспекције и предузећа коме су поверени 

послови водовода и канализације. 

Члан 39. 

 

 Атмосферску канализацију, односно уличне сливнике одржава ЈП 

ВОДОВОД ВЛАДИЧИН ХАН   на основу посебног уговора. 

 

 

 

 



VIII  ОБАВЕЗЕ И ОВЛАШЋЕЊА ПРЕДУЗЕЋА И ОРГАНА  СО У СЛУЧАЈУ ПОРЕМЕЋАЈА У 

ИСПОРУЦИ ВОДЕ 

Члан 40. 

 

 Ради спречавања поремећаја у водоснабдевању и заштите јавног 

водовода, а у циљу обезбеђивања континуитета у испоруци воде, Општинско 

веће, ценећи хидролошку ситуацију, капацитет водоснабдевања, стање 

водоводних објеката, категорију корисника и  њихово учешће у потрошњи воде и 

друге критеријуме који утичу на водоснабдевање, може донети наредбу о 

рационалној потрошњи воде. 

 Наредбом о рационалној потрошњи воде Општинско веће може предузети 

следеће мере: 

 да одреди мању потрошњу воде од норматива утврђеног овом одлуком, по 

категоријама корисника; 

 да наложи прекид у испоруци воде корисницима који воду ненаменски 

користе или је користе у технолошке сврхе; 

 да утврди временски интервал у току једног дана, када се неће вршити 

испорука воде одређеним категоријама корисника; 

 и друге неопходне мере, које су утврђене законом и Одлуком о 

комуналним  делатностима. 

 О извршењу мера налoжeних наредбом стараће се ресорне управе и ЈП 

ВОДОВОД ВЛАДИЧИН ХАН . 

Члан 41. 

 

 У случају поремећаја или прекида у испоруци воде, услед више силе или 

других разлога који се нису могли спречити или предвидети, предузеће је дужно 

да без одлагања предузме оперативне мере прописане законом и одлуком 

Скупштине општине. 

 Уколико предузеће и поред предузетих мера није у могућности да 

испоручи воду, Оппштинско веће утврђује ред првенства у снабдевању корисника 

водом. 

 Првенство у снабдевању водом имају  дом здравља, дечије установе, 

пекаре, млекаре, школе. 

 

Члан 42. 

 

 У случају да се предузеће не придржава Одлуке о минимуму процеса 

рада за време штрајка у јавним комуналним предузећима, а услед тога би могла 

настати непосредна опасност или изузетно тешке последице за живот и здравље 

људи и безбедност људи и имовине, надлежни  орган  СО на предлог управе 

надлежне за комуналне делатности прописује мере из Одлуке о комуналним 

делатностима. 

 

IX   НАДЗОР 

Члан 43. 

 

Надзор над применом одредаба ове одлуке и над законитошћу рада ЈП 

ВОДОВОД ВЛАДИЧИН ХАН врши оснивач. 



      Члан 44. 

 

 Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке  и над 

обављањем комуналне делатности врши комунални инспектор. 

 

Члан 45. 

У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор је овлашћен да:  

1. контролише да ли се комунална делатност обавља на начин утврђен 

законом и овом одлуком,  

2. контролише стање комуналних објеката,  

3. контролише да ли се комуналне услуге пружају у складу са одредбама ове 

одлуке, 

4. нареди уклањање ствари и других предмета са јавних површина и 

комуналних објеката, инсталација и уређаја,  

5. нареди извршење утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање 

недостатака, 

6. предузима и друге мере утврђене законом и овом одлуком. 

Члан 46. 

1. комунални инспектор у вршењу инспекцијског надзора, кад утврди да се 

омета коришћење комуналних објеката остављањем ствари и других 

предмета или на други начин, наредиће кориснику, односно сопственику, 

ако је присутан, да одмах уклони те ствари односно предмете, под 

претњом принудног извршења.  

2. ако се лице из става 1. овог члана не налази на лицу места, комунални 

инспектор ће без саслушања странке донети решење којим ће наложити 

да се ствари и други предмети уклоне у одређеном року. Ово решење се 

налепљује на те ствари, односно предмете уз назначење дана и часа када 

је налепљено чиме се сматра да је достављање решења извршено. 

Доцније оштећење, уништење или уклањање овог решења не утиче на 

ваљаност достављања.  

3. ако лице из става 1. овог члана не поступи по датом налогу, комунални 

инспектор одредиће да се те ствари уклоне о трошку корисника односно 

сопственика, преко другог лица, на место које је за то одређено, о чему га 

ако постоји могућност обавештава.  

4. о жалби против решења  комуналног инспектора решава Општинско веће 

Општине Владичин Хан. 

Жалба против решења које донесе комунални инспектор у вези са 

инспекцијским надзором из  става 1. и 2. овог члана не одлаже његово извршење 

 

 

 



X  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 47. 

 

 Новчаном казном од 10.000,00 до 200.000,00 динара казниће се за прекршај 

предузеће ако: 

1. не примењује техничке услове прописане посебним правилником из члана 

10 ове одлуке ( члан11 тачка 1); 

2. не одржава постројења и уређаје јавног водовода и јавне канализације  

(члан 11 тачка 2); 

3. не одржава и контролише исправност водомера и уређаја за мерење 

количине испуштене воде, а на терет корисника (члан 11 тачка 3); 

4. не врши прикључење кућних инсталација на јавни водовод и јавну 

канализацију, ако су испуњени услови из члана 10 ове одлуке (члан 11 тачка 

4); 

5. ватрогасним јединицама, односно друштвима не достави договорени план 

хидраната на водоводној мрежи (члан 11 тачка 5); 

6. не обезбеђује испоруку воде за заједничке потребе (гашење пожара и 

снабдевање водом за пиће путем јавни чесми) ( члан 11 тачка 5); 

7. не обезбеђује испоруку воде  за друге  потребе (технолошка вода) уколико 

за то постоје техничке могућности (члан 11 тачка 6); 

8. стално не контролише састав испуштених  вода и по потреби предузима 

одговарајуће мере, по плану и динамици који се доставља управи 

надлежној за инспекцијске послове  (члан 11 тачка 8); 

9. не отклони трагове изливених отпадних вода са јавних површина (члан11 

тачка9); 

10. не планира и усклађује своје планове са планским документима СО 

Владичин Хан (члан 11 тачка 10); 

11. не предузима оперативне мере из Одлуке о комуналним делатностима 

(члан 11 тачка 11  и члан 40); 

12. не обавештава кориснике услуга и управу надлежну за комуналне 

делатности о прекиду у пружању услуга, који је последица реконструкције 

водовода или других радова, најкасније 24 сата пре наступања прекида 

(члан 11 тачка 12); 

13. не обезбеђује привремено снабдевање корисника водом за пиће из 

цистерни, ако прекид у снабдевању траје дуже од 12 сати (члан 11 тачка 13); 

14. после отклањања узрока, због кога је дошло до привременог ускраћивања 

комуналних услуга, не настави пружање комуналних услуга одмах, а 

најкасније у року од 24 сата од пријаве да су разлози за искључење 

отклоњени (члан 29). 

 

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

новчаном казном од 5,000,00 до 25.000,00 динара. 

 

Члан 48. 

 

 Новчаном казном од 10.000,00 до 200.000,00 динара казниће се прекршај 

корисник,  правно лице и предузетник ако: 

1. се самовољно прикључи на технички систем (члан 13 тачка 2), 



2. се самовољно прикључи после искључења са водоводног система (члан 

13.тачка 2 ), 

3. не одржава инсталације водовода и канализације, шахт за водомер и 

канализацију, сопствене уређаје за пречишћавање  отпадних вода и 

септичке јаме (члан 12 тачка 1); 

4. врши поправке или друге интервенције на водомеру (члан 13 тачка 1), 

5. употреби затварач испред водомера, осим у случају пожара или 

хаварије, а о томе одмах не обавести предузеће (члан 13 тачка4), 

6. јавну канализацију користи за одвођење опасних, штетних, експлозивних  

и других материја (члан 13 тачка 5), 

7. користи стамбени као пословни простор а не затражи уградњу 

водомера, ако за то постоје технички услови (члан 12 тачка 7), 

8. јавне водоводне инсталације користи за уземљење електричних 

инсталација и уређаја (члан 13 тачка 3), 

9. не омогући очитавање водомера (члан 19 став 1), 

10. септичку јаму  редовно не одржава и благовремено не пријави чишћење 

(члан 37). 

11. не омогући искључење са водоводне и канализационе  мреже (члан 12. 

тачка 8) 

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

лицу новчаном казном од 5.000,00 до 25.000,00 динара. 

 Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 25.000,00 динара за прекршај из 

става 1 овог члана казниће се физичко лице. 

     

XI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ 

 

Члан 49. 

 

Питања која нису обухваћена одредбама ове одлуке  регулишу се сходно 

одредбама Закона о комуналним делатностима. 

 

Члан 50. 

 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о водоводу и 

канализацији (''Службени гласник Пчињског округа'',  број: 06-8/3/2007-01) . 

Члан 51. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Града Врања“ . 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН 

БРОЈ:  06-14/9/2011-01          

          ПРЕДСЕДНИЦА 

                 Данијела Поповић 


