
 

На основу члана 2, 5, 6. и 13. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011 и 

104/2016), члана  8, 8б и 8д 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 39. Закона о озакоњењу ("Сл. гласник РС", бр. 96/2015), члана 5. и 138. Закона о водама 

(„Службени гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016), члана 20. Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014 , 101/2016 и др-закон), члана 40. Статута општине Велико Градиште 

(„Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/2008, 5/14, 5/16 и 28/16)  

 Скупштина општине Велико Градиште на 12. седници одржаној дана 22.09.2017. године донела је: 

 

ОДЛУКУ О ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом Oдлуком прописују се: 

- општи услови, начин вршења делатности снабдевања водом становништва и привреде, одвођење и 

пречишћавање отпадних вода из насеља и атмосферских вода са јавних површина као и 

- општи услови изградње, одржавања и коришћења водовода и канализације на територији општине Велико 

Градиште. 

Члан 2. 

Под јавним водоводом у смислу ове Oдлуке, сматрају се сви објекти за захват воде: акумулациона језера, 

каптаже, изворишта, главни доводи воде, системи за пречишћавање, црпна постројења, резервоари, улична 

водоводна мрежа до водомера и др. пратећи објекти који служе за јавно снабдевање водом. 

 Водоводни објекти и уређаји од водомера (укључујући водомер и склониште) до потрошача, сматрају се 

унутрашњим водоводом. 

Члан 3. 

Под јавном канализацијом у смислу ове Oдлуке сматра се улична канализациона мрежа, шахтови, 

постројења и инсталације које служе за скупљање, одвођење, пречишћавање и дезинфекцију отпадних вода из 

насеља, као и сливници, шахтови, улична и главна мрежа и главни колектори за одвођење атмосферских вода са 

јавних површина. 

Објекти канализације од места прикључка на уличну канализацију до потрошача, сматрају се унутрашњом 

канализацијом. 

Члан 4. 

Делатност јавног снабдевања водом и одвођења и пречишћавања отпадних вода и одвођења атмосферских 

вода са јавних површина из Великог Градишта, врши ЈКП „Дунав Велико Градиште. 

 Општинска управа је дужна да се стара о изградњи и проширењу капацитета водоводне и канализационе 

мреже у граду као и у сеоским насељеним местима да исте изграђује у складу са важећим законским прописима.  

 

 Члан 5.  

  ЈКП “Дунав Велико Градиште” управља изграђеним објектима водовода и канализације у Великом 

Градишту и насељима везаним на градски систем и стара се о њиховом одржавању, коришћењу и реконструкцији. 

  Сеоским локалним водоводима који нису прикључени на градску водоводну мрежу управља ЈКП “Дунав 

Велико Градиште” . 

  Индустријским водоводима управљају организације чија су то основна средства. 

  О одржавању и обезбеђивању функционисања локалних водовода стара се ЈКП “Дунав Велико Градиште”. 

 

Члан 6. 

  ЈКП “Дунав Велико Градиште” дужно је да:  

- уредно и квалитетно задовољава потребе корисника услуга у складу са расположивим капацитетом 

водовода и канализације и свим корисницима испоручује довољну количину хигијенски исправне воде, 

- непрекидно одржава у исправном стању уређаје и мреже, 

- примењује прописане техничке услове, 

- трајно чува комплетну техничку документацију о стварном изведеном стању градског водовода и градске 

канализације, 

- даје техничке услове за прикључење на водоводну и канализациону мрежу, 

- врши надзор над водоводним и канализационим прикључцима, 

- стално контролише хигијенску исправност воде за пиће у складу са важећим прописима. 

 Организација, предузећа и грађани су дужни да користе услуге ЈКП “Дунав Велико Градиште” на начин 

прописан овом Одлуком. 

II ВОДОВОД 

1. Изградња 

Члан 7. 



  Изградња објеката водовода врши се у складу са важећим прописима уз обавезан надзор инвеститора и 

стручан надзор извођача радова.  

  Изнад, испод и поред објеката водовода не могу се градити други објекти, инсталације и уређаји осим у 

посебним случајевима са којима се сагласи инвеститор водоводне мреже, а након примопредаје управљач (ЈКП 

''Дунав Велико Градиште''). 

 Растојање објеката одовода од другог објекта и других инсталација мора бити толико да се, приликом 

откопавања водоводне цеви, односно радова на објекту или другим инсталацијама, не угрозе објекти водовода и 

обрнуто. 

 Уколико су растојања између инсталација недовољна, приликом изградње треба применити заштитне 

тунеле, заштитне цеви, а сва укрштања инсталација у том случају морају бити изграђена као трајна. 

 Водовод који пролази кроз градилишта мора бити посебно заштићен од оштећења и неправилног 

коришћења. 

  Водовод који пролази кроз локације фабрика и других индустријских објеката и других површина са 

посебном наменом мора бити посебно заштићен од оштећења, затрпавања, неправилног коришћења и мора бити у 

сваком тренутку приступачан за одржавање. 

  Поклопци шахтова са рамовима, изграђени на саобраћајницама, не смеју се оштећивати и њихова нивелета 

мора бити усклађена са нивелетом коловоза да не би трпели недозвољене динамичке ударе од возила. 

 Уколико извођењем радова дође до оштећења на објектима и уређајима водовода, накнада штете пада на 

терет извођача радова односно инвеститора, односно инвеститора водоводне инсталације до примопредаје, а по 

добијању употребне дозволе и примопредаје, на рачун ЈКП “Дунав Велико Градиште”, односно управљача 

водоводне инсталације. 

Члан 8. 

Изграђени објекти водовода су основна средства ЈКП “Дунав Велико Градиште”. 

  Приликом предаје објеката из ст. 1. овог члана зарад прикључивања корисника, инвеститор предаје 

употребну дозволу, пројекат са стањем изведених радова, и др. техничку документацију овлашћеном управљачу 

водоводне инсталације зарад даљег одржавања, коришћења и управљања изграђеним објектима. 

 

Члан 9. 

  Грађани, предузећа и остали корисници који нису учествовали у финансирању изградње објекта водовода, 

изграђеним средствима грађана, односно предузећа и осталих корисника, могу се прикључити на те објекте под 

условом да плате износ накнаде за инвестиционо улагање у комуналну инфраструктуру.  

 Одељење за привредни и економски развој и дијаспору припрема предлог Ценовника о висини накнаде за 

инвестиционо улагање у комуналну инфраструктуру. 

 На Ценовник из става 2. овог члана сагласност даје Општинско веће Општине Велико Градиште.  

 

2. Прикључивање 

Члан 10. 

  Сваки стамбени, пословни и други објекат који користи воду, мора имати посебан прикључак на воду. 

  Стамбена зграда која има засебан улаз и чини посебну грађевинску целину, сматра се засебним објектом у 

смислу ове одлуке и мора имати посебан прикључак као и посебан водомер. 

 Уговор о накнади за инвестиционо улагање у комуналну инфраструктуру склапа Одељење за привредни и 

економски развој и дијаспору. 

Члан 11. 

 Корисници воде са водовода морају имати водоводни прикључак са шахтом и водомером који почиње 

споља од уличне водоводне мреже, или од цеви секундарне мреже у блоковској изградњи, а завршава се у 

склоништу са водомером и вентилом испред и иза водомера. 

Забрањено је дистрибуирање воде са индивидуалног прикључка корисника трећем лицу, као и омогућавање 

прикључења трећем лицу са индивидуалног прикључка корисника.  

 

Поступак издавања одобрења за прикључење 

Члан 12. 

Прикључак на мрежу водовода 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 и пријем 

водоводног и канализационог прикључка у складу са техничким нормативима, одређује и даје ЈКП "Дунав Велико 

Градиште. 

Услови за прикључење на градску водоводну мрежу садрже: 

- место и начин прикључења; 

- пречник и квалитет прикључне цеви; 



- тип и капацитет мерног инструмента; 

- положај, димензије и начин обраде водомерног шахта ради заштите од водопропустљивости истог; 

- тип поклопца на водомерном склоништу; 

- забрану повезивања инсталација које се снабдевају водом из других извора са инсталацијом преко које се 

користи вода из градског водовода; 

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 градску водоводну 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 имовинско-

правне односе. 

Захтев за издавање одобрења за прикључење 

Члан 13. 

Захтев за прикључак на водовод 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, ЈКП "Дунав Велико Градиште" доноси Решење о 

одобрењу прикључења на градску водоводну и/или канализациону мрежу, у року од 15 дана од дана подношења 

комплетне документације. 

Објекат који се налази у поступку озакоњења може бити привремено прикључен на водовод 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 ЈКП „Дунав Велико 

Градиште“. 

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ је дужно у року од 30 дана од пријема акта да искључи објекат са мреже. 

 

Члан 14. 

ЈКП “Дунав Велико Градиште” једино је овлашћено да врши уграђивање водомера (баждареног и са 

одговарајућим пломбама).  

Корисник врши прикључак на мрежу и дужан је да у року од 30 дана од дана издавања одобрења за 

прикључак изведе грађевинске радове за прикључак на мрежу.  

Корисник је дужан да након завршетка изведених радова из става 2 овог члана у року од 7 дана обавести 

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ о изведеним радовима и изврши уплату трошкова за уградњу водомера и ситног 

материјала према важећем ценовнику ЈКП „Дунав Велико Градиште“. 

ЈКП “Дунав Велико Градиште” дужно је да у року од 7 дана од дана уплате из става 3 овог члана угради 

водомер из става 1 овог члана. 

Наведени рок не важи за период од 1. новембра до 31. марта наредне године.  

У једну водомерну шахту може се по одобрењу комуналног предузећа уградити више паралелних водомера 

ако постоји техничка и економска оправданост. Димензије водомерне шахте зависно од броја и пречника водомера 

одређује комунално предузеће. У постојећу водомерну шахту може се уградити нов водомер за другог корисника, 

само уз писану сагласност власника, однодно сувласника парцели и објекта и корисника постојећег прикључка, 

оверену код надлежног органа или потписано уз присуства службеног лица, а према условима које одреди ЈКП 

“Дунав Велико Градиште”. 

   Члан 15. 

Извођач радова у обавези је да, након завршетка радова на водоводној мрежи или изради прикључака, 

раскопане јавне површине врати у првобитно стање, под следећим условима: 



1. Уколико је површина асфалтирана, извођач је у обавези да изврши замену материјала из ископа 

шљунком, а горњих 20 цм дробљеним каменом гранулације 0 - 31,5 мм  и плати износ према 

квадратури оштећене површине, 

2. Уколико је површина бетонска, извођач је у обавези да изврши замену материјала из ископа 

шљунком, а горњих 20 цм дробљеним каменом гранулације 0 - 31,5 мм,  

3. Уколико је површина неуређена (макадамска или земљана) извођач је у обавези да изврши замену 

материјала из ископа шљунком, а горњих 20 цм дробљеним каменом гранулације 0 - 31,5 мм,  

4. При раскопавању јавне зелене површине, извођач радова ће извршити повраћај у првобитно 

стање. 

Одредбе  овог члана примењују се и на раскопавање у вези канализационе мреже.  

 

Члан 16. 

 Прикључење на мрежу водовода неће се одобрити: 

1. ако капацитет водовода не може задовољити количину воде коју је потребно испоручити корисницима; 

2. ако уређаји и инсталације нису изведени у складу са датим одобрењем; 

3. ако су се водоводне цеви непрописно укрстиле са постојећом канализационом мрежом, клозетском или 

септичком јамом, складиштима соли, хемијским и другим недозвољеним средствима; 

4. ако објекат корисника није повезан са канализационом мрежом или посебном септичком јамом која је урађена 

по прописима и за чију употребу ја дато одобрење надлежног општинског органа, и то под условима да не 

постоји улична канализациона мрежа; 

5. ако је објекат бесправно изграђен, осим ако власник објекта достави потврду органа управе надлежног за 

издавање грађевинских дозвола да је покренут поступак за прибављање Одобрења за изградњу. 

 

Члан 17. 

Прикључци на водоводну мрежу у пословним и стамбено - пословним објектима изводе се на следећи 

начин: 

- прикључци пословних и стамбено - пословних објеката у приземљу изводе се тако што ће сви водомери 

бити смештени у водомерном склоништу испред засебних јединица; 

- уколико на парцели нема довољно простора за изградњу одговарајућег водомерног склоништа за 

смештај главних водомера, водомери се могу сместити у подруму објекта који се прикључује; 

- за пословне просторе у објектима који имају један или више спратова главни водомер се поставља у 

водомерно склониште испред објекта, а помоћни водомер за сваку засебну јединицу у заједничком 

ходнику, у одговарајућу касету (ормарић). 

Главни водомер се региструје на адресу пословног или стамбено - пословног објекта.  

 

Члан 18. 

Водомерно склониште се поставља унутар грађевинске парцеле непосредно иза регулационе линије. 

Када се грађевинска и регулациона линија поклапају водомерно склониште се поставља у подруму или на 

тротоару испред објекта или независне јединице, према условима које утврђује ЈКП “Дунав Велико Градиште”, 

тако да пролаз цеви кроз зид мора бити трајан и заштићен од слегања објекта.  

Приступ до водомера мора бити слободан. 

Величина водомерног склоништа мора бити минимално димензија 1m x 1m x 1m ефективног простора за 

пречник до 1 '', а поклопац водомерног склоништа максимално може тежити до 15 кг. Код промера прикључка 

већег од 1 '' величина ефективног простора водомерног склоништа биће димензија које одреди  ЈКП “Дунав Велико 

Градиште”. 

 Водомери и водомерна склоништа који нису постављени у складу са ст. 1., 2. и 3. овог члана, поставиће се на 

начин прописан овом Oдлуком у року од девет месеци од дана ступања на снагу ове Oдлуке. 

Стамбене зграде за колективно становање које су добиле употребну дозволу пре ступања на снагу ове одлуке и 

које имају смештен главни водомер у водомерном склоништу које није адекватно, односно које није у складу са 

ставом 4. ове Одлуке имају рок од 2 године од дана ступања на снагу ове Oдлуке да водомерно склониште усагласе 

са овом Одлуком.  

Члан 19. 

  Мерење утрошка воде врши се очитавањем само са водомера који задовољавају стандарде прописане 

Законом о мерним јединицама, постављених у складу са прописима и уз сагласност ЈКП “Дунав Велико 

Градиште”. 

Члан 20. 

  Монтажа водомера за сваку засебну целину у старом или новом објекту мора бити извршена у складу са 

техничким условима које утврђује ЈКП “Дунав Велико Градиште”. 

 

Члан 21. 

 У циљу заштите објеката и инсталација водовода, забрањено је: 

1. самовољно прикључивање на водовод и уграђивање водомера; 

2. спајање на унутрашњи прикључак испред водомера, односно ревизионог окна; 



3. отварање и затварање поклопца на јавној површини од стране неовлашћених лица; 

4. испуштање воде са органским и неорганским материјама у објекте водовода који штетно утичу на здравље 

људи и испуштање проузроковача заразних болести, експлозивних и запаљивих материја; 

5. неовлашћено искоришћавање воде из уличне водоводне мреже хидраната и других водоводних уређаја или на 

било који начин неовлашћено прикључивање потрошача воде; 

6. спречавање радника ЈКП „Дунав-а Велико Градиште“, у извршавању прегледа водоводних уређаја и контроле 

утрошене воде; 

7. оштећење на било који начин водоводних објеката и инсталације, 

8. повезивање унутрашњих водоводних инсталација спојених са градским водоводом, са водоводним 

инсталацијама (риш вентилима) који добијају воду из индивидуалних изворишта, бунара и хидрофора, 

9. окретање водомера. 

Члан 22. 

Ако се прикључак на водоводну мрежу изведе без Одобрења и супротно одредбама ове Oдлуке, ЈКП 

“Дунав Велико Градиште” овлашћено је да такав прикључак искључи и тражи надокнаду трошкова и штете од 

инвеститора радова, односно корисника у висини одређеној ценовником ЈКП “Дунав Велико Градиште”.   

  Сваки прикључак на водоводну мрежу изведен без Одобрења, супротно одредбама ове Одлуке, сматра се 

бесправним коришћењем воде. 

  Ако ЈКП “Дунав Велико Градиште”, утврди да је унутрашња водоводна инсталација из индивидуалних 

изворишта, бунара и хидрофора спојена са градским,  овлашћена је да такав прикључак искључи и тражи 

надокнаду трошкова и штете од инвеститора радова, односно корисника. 

 

Члан 23. 

  Уграђивање водомера на уличну водоводну мрежу, скидање и замену водомера врши ЈКП “Дунав Велико 

Градиште” на рачун корисника у складу са важећим ценовником ЈКП “Дунав Велико Градиште”.  

  Обавезни преглед и баждарења мерних уређаја (водомера) врши се у складу са важећим прописима. 

Трошкове замене дотрајалих делова на водомерима који се припремају за баждарење, сноси корисник. 

  Трошкови жигосања приликом баждарења падају на терет корисника, а према ценовнику овлашћене 

институције. 

3. Снабдевање 

Члан 24. 

 ЈКП “Дунав Велико Градиште”, је обавезно да корисницима услуга обезбеђује довољну количину воде у 

непрекидном трајању током свих 24 часа у току дана. 

  Изузетно од претходног става, а у случајевима више силе, већих техничких сметњи на водоводној мрежи, 

уређајима и инсталацијама, ЈКП “Дунав Велико Градиште, обезбеђује количине воде према техничким 

могућностима водовода. 

  Под вишом силом у смислу претходног става овог члана, сматрају се: недостатак дотока воде у 

водоизворишту, пожар, суша, поплава, епидемија, прекиди снабдевања електричном енергијом и сл. 

 

Члан 25. 

 ЈКП “Дунав Велико Градиште” у обавези је да у случају планираних прекида снабдевања водом, ради 

поправке објеката, уређаја и инсталације, о томе благовремено обавесте корисника (потрошача), а најкасније 12 

часова пре почетка радова. 

  Обавештење корисника о прекиду снабдевања воде објављује се преко огласа или другим средствима 

јавног информисања или непосредним обавештавањем. 

  Организације од посебног значаја (Дом зравља, ватрогасну службу, предшколску установу, школе и сл.) о 

насталом прекиду, ЈКП “Дунав Велико Градиште” дужно је да обавести најбржим путем. 

  Када се врше већи радови на појединим секторима водоводне мреже, ЈКП “Дунав Велико Градиште”  

дужно је да обавести санитарну инспекцију. 

  У случају прекида дужег од 24 часова снабдевања водом преко водовода, ЈКП “Дунав Велико Градиште”  

дужно је да обезбеди снабдевање водом цистернама. 

  Правна и физичка лица дужна су да своје цистерне ставе на располагање ЈКП „Дунав Велико Градиште“ 

ради снабдевања становништва водом када дође до искључења у појединим секторима града и насеља или других 

тешкоћа у снабдевању водом у складу са чланом 37. ове Одлуке. 

 

Члан 26. 

 Јавни бунари,јавне чесме и фонтане су комунални објекти и власништво су Општине Велико Градиште. 

Очитана потрошња воде са јавних чесми које су прикључене на градски водовод фактурише се његовом 

власнику,односно кориснику. 

О објектима из става 1 овог члана стара се ЈКП “Дунав Велико Градиште”  предузетник или предузеће коме 

Општина Велико Градиште  повери а потребна средства се обезбеђују из законом предвиђених извора,односно на 

основу уговора о њиховом одржавању,закључених између даваоца услуга и њиховог власника. 

 Земљиште око бунара, извора и чесми са којих се вода употребљава за пиће, мора бити нивелисано тако да 

се кишница и отпадне воде не враћају у ове објекте.  



  Простор око свих објеката мора бити бетониран. 

  Сви јавни бунари морају имати изграђену ограду од чврстог материјала у висини најмање 0,80 метара и 

бити снабдевени адекватним поклопцима. Ово важи и за бунаре у својини грађана ако се они налазе поред пута, 

односно у близини јавне површине. 

  Вађење воде из јавних бунара врши се само одређеним судовима. 

  Забрањено је : 

1. појити стоку на јавним чесмама, изворима, бунарима и другим водним објектима, 

2. бацати у водне објекте земљу, ђубре, камен или загађивати и запушавати водне објекте на било који начин, 

3. затварати механичким путем одвод јавних чесми како би животиње могле да пију воду из њих.        

 

4. Начин плаћања утрошене воде 

Члан 27. 

  Потрошња воде се утврђује, односно мери водомером. 

  У случају неисправности водомера, потрошња се утврђује на бази просека у задњих шест месеци исправног 

регистровања потрошене воде. 

 Ако се потрошња не може утврдити на начин из става 2. овог члана, наплата утрошене воде вршиће се 

према важећем ценовнику ЈКП “Дунав Велико Градиште” у паушалном износу. 

 

Члан 28. 

Читање водомера могу извршти овлашћени радници ЈКП “Дунав Велико Градиште” и друга лица која 

ангажује ЈКП “Дунав Велико Градиште”.  

Читање водомера код правних лица врши се месечно. 

  Читање водомера код грађана врши се месечно, а најмање једном у три месеца. 

   

Члан 29. 

 Ако овлашћеном раднику ЈКП “Дунав Велико Градиште” не буде омогућено редовно читање водомера 

због одсуства корисника, немогућности приступа мерним уређајима и сл., корисник ће бити писмено обавештен о 

накнадном читању водомера. 

  У случају да се ни у поновљеном покушају читањем не може утврдити утрошена количина воде, ЈКП 

“Дунав Велико Градиште” ће утрошак воде утврдити сходно члану 27. ове Одлуке. 

 

Члан 30.  

  У случају када има више корисника воде (зграде са колективним становањем и сл.), а постоји само један 

водомер, накнада о утрошеној води утврђује се сразмерно броју чланова домаћинства. 

  Промену броја чланова домаћинства достављају Скупштине станара писмено ЈКП „Дунав Велико 

Градиште“ у року од осам дана од дана настале промене, односно пре испостављања рачуна. 

 У случају када има више корисника воде (зграде са колективним становањем и сл.), сваки корисник може 

добити посебан водомерни прикључак уз услов да је то технички изводљиво и уз сагласност Скупштине станара. 

 

Члан 31. 

  Цена воде одређена је ценовником који доноси ЈКП “Дунав Велико Градиште”, на који сагласност даје 

Општинско веће општине Велико Градиште. 

  Корисници плаћају утрошену воду месечно по испостављеном рачуну, а по ценовнику који доноси ЈКП 

“Дунав Велико Градиште”, на који сагласност даје Општинско веће општине Велико Градиште.  

  Примедбе на испостављени рачун подносе се у року од осам дана од дана уредно урученог рачуна 

кориснику. 

Забрањено је неовлашћено коришћење воде. 

Под неовлашћеним коришћењем воде подразумева се: 

- коришћење воде самовласним прикључењем унутрашњих инсталација на водоводну мрежу; 

- коришћење воде без водомера; 

- коришћење воде преко водомера који је оштећен или је самовољно замењен без обавештења ЈКП 

“Дунав Велико Градиште”; 

- коришћење воде за наводњавање њива, пластеника и већих засада. 

ЈКП “Дунав Велико Градиште” извршиће наплату неовлашћено утрошене воде према стању на водомеру, а 

код прикључка без водомера или оштећеног водомера у паушалном износу који је одређен ценовником ЈКП 

“Дунав Велико Градиште” на који даје сагласност Општинско веће. 

 

Члан 32. 

Корисник водовода је дужан да сваку промену која је везана за коришћење воде пријави ЈКП „Дунав 

Велико Градиште“ у року од осам дана. 

Члан 33. 

  Накнада за утрошену количину воде не плаћа се за воду употребљену за гашење или спречавање пожара. 



О потрошњи воде за потребе гашења пожара, корисник је дужан да обавести ЈКП „Дунав Велико 

Градиште“  у року од 24 часа од момента употребе. 

Члан 34. 

  Корисник водовода може писменим захтевом отказати коришћење воде ЈКП „Дунав Велико Градиште“ уз 

достављање адекватног доказа којим ће доказати власништво над прикључком.  

 Трошкове искључења са водовода сноси корисник који је поднео захтев из става 1 овог члана. 

 

5. Штедња воде 

Члан 35. 

 Корисници су дужни да воду из водовода рационално користе. Уколико се количина воде у водоводу 

смањи и угрози нормално снабдевање водом, ЈКП “Дунав Велико Градиште” дужно је да предложи неопходне 

мере за штедњу и ограничавање потрошње воде. 

Члан 36. 

  У случају прекомерне потрошње воде, а нарочито у летњим месецима, ЈКП “Дунав Велико Градиште” 

овлашћено је да врши преглед водоводних уређаја и контролу утрошене воде у циљу давања потребних упутстава 

за штедњу воде. 

 Корисник је дужан да се придржава упутстава које је дало службено лице ЈКП “Дунав Велико Градиште”.  

 Корисник може и сам тражити преглед уређаја и контролу потрошње воде, у том случају трошкови 

прегледа падају на његов терет. 

Члан 37. 

  У случају веће несташице воде или других тешкоћа (суша или друга елементарна непогода) Општинско 

веће општине Велико Градиште прописаће ред првенства у снабдевању, ограничењу или забрани утрошка воде 

појединачним корисницима (прање, поливање улица, прскање паркова, пуњење базена, прање возила, заливање 

башта и сл.) као и начин контроле прописних ограничења и њихово спровођење. 

  Ограничење потрошње воде не односи се на потребе гашења пожара. 

 

Члан 38. 

 Воду са јавних хидраната могу користити предузећа, организације и органи који имају посебна одобрења 

за такво коришћење и ватрогасна служба за гашење пожара. 

 

6. Коришћење водовода у јавне сврхе 

Члан 39. 

  Под коришћењем водовода у јавне сврхе подразумева се коришћење воде за гашење пожара, прање и 

поливање улица, заливање јавних зелених површина, одржавање и изградњу саобраћајница и сл. 

  Услови коришћења и начин плаћања воде утрошене у јавне сврхе, осим за гашење пожара, одређује се 

уговором који ЈКП “Дунав Велико Градиште” закључи са предузећем, организацијом, односно инвеститором. 

 

Члан 40. 

  Ватрогасна служба има право да за потребе гашења пожара користи воду преко свих хидраната као и из 

унутрашњих водоводних инсталација сваке зграде. 

  ЈКП „Дунав Велико Градиште“ дужно је да ватрогасној служби достави списак свих хидраната на уличној 

водоводној мрежи и да је обавести о сваком укинутом и новоизграђеном хидранту најкасније у року од 30 дана од 

дана настале промене. 

 Места на којима се налазе хидранти морају бити обележена. Ово обележавање врши се на згради и другом 

објекту који је најближи хидранту. 

  Начин обележавања хидранта као и рок у коме се хидранти морају обележити одређује својом Наредбом 

Министарство за унутрашње послове преко својих надлежних служби.  

 

Члан 41. 

  Општина Велико Градиште може да постави јавну чесму, ако за то има техничких могућности. 

  Вода са јавне чесме може се користити за пиће и одржавање зелених површина. 

  Трошкове постављања, одржавања и утрошка воде са јавне чесме сноси општина. 

  Вода са јавне чесме може се користити само ако је хигијенски исправна за пиће. 

 

7.Одржавање 

Члан 42. 

  ЈКП „Дунав Велико Градиште“ стара се о објектима водовода у Великом Градишту, Пожежену и Кусићу и 

сеоским водоводима, одржава их у исправном стању и у том циљу врши редовне прегледе (једном месечно) и 

повремене прегледе према потреби ових објеката и уређаја и редовно испирање водоводне мреже где је то 

технички изводљиво.   

 ЈКП “Дунав Велико Градиште” обавезно је да настале кварове и оштећења на водоводној мрежи и 

објектима који јој припадају, отклони у року од 24 часа од настанка квара, односно од његове пријаве. 



  Изузетно, код већих кварова на водоводу, уколико њихово отклањање траје дуже од 24 часа, ЈКП “Дунав 

Велико Градиште”  је  обавезно да корисницима обезбеди воду за пиће путем цистерни, а настали квар отклони у 

што краћем могућем року. 

Члан 43. 

  За унутрашњу водоводну инсталацију одговара корисник, односно власник и одржава је о свом трошку.  

   

Члан 44. 

  ЈКП “Дунав Велико Градиште”, дужно је да најмање једном месечно изврши проверу квалитета воде за 

пиће код Хигијенског завода у Пожаревцу или друге овлашћене организације. 

 У случају неисправности воде, власници (управљачи) водовода дужни су да о томе одмах обавесте 

надлежне инспекцијске службе и кориснике водовода и одмах изврше санацију водоводних објеката. 

 

Члан 45. 

  ЈКП „Дунав Велико Градиште“, дужно је да унурашње водоводне инсталације искључи из снабдевања 

водом и ускрати даље коришћење у следећим случајевима: 

1. ако корисник писмено откаже коришћење воде у складу са чланом 34 ове одлуке,  

2. ако настане већи квар, оштећење или сметња на водоводној инсталацији корисника, 

3. ако је склониште водомера неисправно, загађено, затрпано или на други начин неприступачно, а корисник 

није отклонио недостатке ни после писмене опомене ЈКП “Дунав Велико Градиште”, 

4. ако је водоводни прикључак самовољно изведен, 

5. ако је самовољно постављен водомер, 

6. ако су унутрашње водоводне инсталације прикључене на водоводну мрежу преко унуташњих водоводних 

инсталација суседне зграде, односно непокретности, 

7. ако потрошач прекрши одредбе Наредбе о употреби воде за време несташице, 

8. ако потрошач без одобрења ЈКП “Дунав Велико Градиште”  одстрани пломбу на водомеру или сам скине 

водомер ради евентуалне поправке или баждарења, 

9. кад се празни резервоар и врши чишћење и прање главног цевовода и уређаја, 

10. кад настану већи кварови или сметње на јавном водоводу, 

11. кад на водоводној инсталацији дође до пуцања водоводних цеви које проузрокује губитак воде и пад притиска 

у водоводној мрежи или дође до могућности загађивања воде у водоводној мрежи због продирања подземних 

или фекалних вода, 

12. ако се накнадно утврди да је водоводни прикључак непрописно укрштен са канализацијом, септичком јамом 

или на други начин санитарно угрожава водоводни систем, 

13. ако не измести водомер из зграде у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке, 

14. ако корисник који има привремени прикључак у остављеном року не достави одобрење за градњу. 

  Трошкове искључења и поновног укључења из тач. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13. 14. 15.овог члана сноси корисник, 

који је ове радове проузроковао својом кривицом. 

  У случају неплаћања накнаде за коришћење воде дуже од три месеца, ЈКП “Дунав Велико Градиште” може 

предузети одговарајуће принудне мере искључења унутрашње инсталације са водовода.  

 

III КАНАЛИЗАЦИЈА 

Члан 46. 

 У јавну и унутрашњу канализацију забрањено је испуштати или убацивати све оно што може оштетити 

јавну канализацију или штетно деловати на људе који раде у јавној канализацији, а нарочито: 

1. воду са киселинама, солима и алкалијама, бензином, уљем или мастима, као и све друге разарајуће, запаљиве и 

отровне материје које могу угрозити сигурност канализације, 

2. узрочнике заразних болести и паразитских болести или материје заражене таквим узрочницима, 

3. материје које развијају токсичне или експлозивне гасове које могу оштетити или отежати функционисање 

уређаја, 

4. разне чврсте отпатке или материје које би могле оштетити јавне канале или угрозити њихово правилно 

функционисање, 

5. празнити фекалне цистерне у канализационе шахтове градске канализационе мреже осим у последњу 

канализациону шахту пре фекалне станице код ЈКП “Дунав-а Велико Градиште”. 

  Предузећа и друге организације дужне су да за своје потребе изграде посебне уређаје за пречишћавање 

штетних материја из претходног става уз сагласност ЈКП “Дунав Велико Градиште” и надлежних инспекцијских 

служби. 

  Мере заштите јавног канализационог система, максималне дозвољене концентрације појединих материја 

које се упуштају у јавну канализацију, начин контроле квалитета отпадних вода корисника јавне канализације и 

друга питања која су битна за нормално функционисање јавне канализације прописане су Правилником о 

техничким и санитарним условима за упуштање отпадних вода у градску канализацију. 

 

Члан 47. 



  Изградња канализационе мреже врши се у складу са потребама појединих делова града или насељеног 

места ван града. Пре почетка изградње канализације, Одељење за привредни и економски развој и дијаспору  

дужно је да склопи предуговоре са будућим корисницима канализације о финансирању, изградњи и прикључцима 

на канализацију.  

На основу броја закључених предуговора, Општинска управа донеће одлуку о изградњи канализације. 

Након доношења одлуке из става 2 овог члана, Одељење за привредни и економски развој и дијаспору 

склопиће уговоре са корисницима о плаћању накнаде за инвестиционо улагање у комуналну инфраструктуру. 

  Канализациони колектори – линије (уређаји за одвођење отпадних вода) граде се по техничким 

грађевинским и др. нормативима који су прописани за извођење и коришћење ових објеката. 

 Новоизграђени објекти у којима настају штетне отпадне воде могу се прикључити на јавну канализацију 

тек пошто се изграде и опреме уређајима за пречишћавање отпадних вода. 

 

Члан 48. 

 Ако је технички изводљиво, носиоци права коришћења, односно сви власници објекта, дужни су да по 

склопљеном уговору са инвеститором канализације своју кућну канализацију споје на уличну мрежу, односно 

колектор, чим овај буде изведен испред њихових објекта, а најдуже у року од шест месеци од дана завршетка 

изградње уличне канализације. 

  По изградњи уличне канализације, по добијању употребне дозволе, инвеститор је дужан да обавести 

носиоце права коришћења, односно сопственике објеката, за које постоји техничка могућност, да морају бити 

прикључени на изграђену канализациону мрежу у циљу непосредног извођења прикључка на мрежу. 

 

Члан 49. 

  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 ЈКП “Дунав Велико 

Градиште”.  

Члан 50. 

  Сваки објекат који се спаја са уличном канализацијом мора имати свој засебан прикључак непосредно на 

јавну канализацију. Изузетно, може се дозволити прикључење на уличну канализацију и на други начин ако је то 

условљено висинским котама терена и постојеће канализације или из других оправданих разлога. 

 

Члан 51. 

  Одредбе чланова 12. и 13. примењују се и за прикључак објекта на канализацију. 

 

Члан 52. 

  Корисник канализације дужан је да у року од осам дана пријави сваку промену која утиче на количину и 

састав испуштене отпадне воде.  

Члан 53. 

  Ако носилац права коришћења, власник или други корисник непрописном или намерном употребом 

унутрашње канализације проузрокује запушење или штету на јавној канализацији, дужан је да сноси све трошкове 

отклањања запушења, односно штете. 

Члан 54. 

  У случају квара на мрежи јавне канализације управљач (власник) јавне канализације је дужан да квар 

отклони најкасније у року 24 часа. 

  У случају већег квара или реконструкције јавне канализације управљач (власник) јавне канализације је 

дужан, сагласно техничким и санитарним прописима, да обезбедити одвођење отпадних вода до отклањања квара у 

најкраћем могућем року, односно завршетка реконструкције канализације. 

 

Члан 55. 

  Власници објекта који су прикључени на јавну канализацију дужни су да на захтев управљача (власника) 

јавне канализације отклоне кварове на својим уређајима за пречишћавање отпадних вода о свом трошку. 

 

Члан 56. 

  Након спајања унутрашње канализације са јавном канализацијом, носилац права коришћења, односно 

власник објекта, дужан је да постојећу септичку јаму испразни, дезинфикује и затрпа у року од 30 дана од дана 

прикључења на канализацију и о томе обавести Општинску управу - Одељење надлежно за послове комуналне 

инспекције. 

Члан 57. 

  Забрањено је на било који начин оштећивати објекте и уређаје канализације, како главне водове, тако и 

поклопце сливника, контролне шахтове и сл.  



У сливник или контролни шахт не смеју се убацивати отпаци, смеће, тврди предмети (камен, цигла и сл.), 

као и други оптаци органског и неорганског порекла. 

 

Члан 58. 

  Носиоци права коришћења, односно власници објеката, дужни су да своју унутрашњу канализацију 

одржавају у исправном стању, о свом трошку. 

Члан 59. 

  Ради контроле квалитета отпадних вода и правилног коришћења канализације, овлашћени радници 

управљача (власника) или инвеститора јавне канализације имају право приступа свуда где се налазе инсталације 

унутрашње канализације које су повезане са јавном канализацијом. 

  Овлашћени радници управљача или инвеститора јавне канализације могу вршити прегледе само уз 

присуство корисника или њиховог представника. 

  Радници из става 1. овог члана дужни су показивати легитимацију или овлашћење. 

  Носиоци права коришћења, односно власници или корисници објекта који су прикључени на јавну 

канализацију дужни су да омогуће вршење прегледа у смислу става 1. овог члана. 

 

Члан 60. 

  Накнада за услуге употребе јавне канализације одређује се по једном метру кубном утрошене воде из 

водовода. 

  Трошкове одржавања и чишћење унутрашњих прикључака, плаћају корисници прикључка. 

 

Члан 61. 

  На изградњу, одржавање и коришћење објекта канализације, и друга питања у вези са канализацијом која 

нису посебно регулисана, примењиваће се одредбе ове Одлуке које се односе на водовод. 

 

Члан 62. 

  У случају штрајка управљач (власник) водовода и канализације обавезан је да обезбеди минимум процеса 

рада у складу са Законом о комуналним делатностима и да обезбеди: 

1. пречишћавање и дистрибуцију воде, 

2. минимални притисак у дистрибутивној мрежи водовода, 

3. обављање послова на отклањању хаварија на дистрибутивној мрежи водовода, 

4. редовну контролу квалитета испоручене воде, 

5. функционисање градске канализације. 

 Када се у складу са Законом не обезбеди минимум процеса рада у циљу редовног снабдевања водом за пиће и 

коришћење фекалне и кишне канализације, предузимају се посебне мере ради спречавања наступања последица по 

живот и здравље људи и безбедност људи и имовине, и то : 

1. привремено обављање делатности преко других предузећа или предузетника, 

2. привремено обављање делатности ангажовањем других физичких лица, 

3. организовано снабдевање водом за пиће. 

Члан 63. 

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 дала доспелости;  

5) ненаменски користи комуналну услугу у време снабдевања уз ограничење потрошње (редукцију) о чему је 

корисник благовремено обавештен.  

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ дужно 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 ЈКП 

„Дунав Велико Градиште“ 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 ЈКП „Дунав Велико Градиште“.  

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ дужно 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.   

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 64. 



 Новчаном казном од 100.000,00 динара, казниће се правно лице, као давалац услуга: 

1. ако не задовољава уредно и квалитетно потребе корисника услуга (члан 6.), 

2. ако прикључи бесправно изграђени објекат на мрежу водовода, односно канализације (члан 12.),  

3. ако не одлучи по захтеву за прикључење у прописаном року (члан 13.), односно не врши прикључивање у 

прописаном року (члан 14.) 

4. ако одобри прикључење на мрежу водовода супротно члану 16., односно без прописане документације, 

5. ако без оправданог разлога не обезбеди корисницима довољне количине воде (члан 24.),  

6. ако благовремено не обавести потрошаче о планираним прекидима у снабдевању воде (члан 25.), 

7. ако не предузме конкретне мере за штедњу воде (члан 37.), 

8. ако поступа противно члану члану 41., 

9. ако не одржава у исправном стању објекте или не врши испирање водоводне мреже (члан 42.), 

10. ако не отклони квар у прописаном року (члан 42. став 3.), 

11. ако правно лице-предузетик или власник сеоског водовода не врше редовну контролу квалитета воде (члан 

44.). 

  Новчаном казном од 25.000,00 динара, казниће се и одговорно лице у правном лицу за прекршаје из става 1. 

овог члана.  

Члан 65. 

Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице, а новчаном казном од 50.000,00 

динара предузетник, као корисник услуге: 

1. ако омета, изградњу, продужење изградње линије водовода, односно канализације или прикључење на те 

објекте, 

2. ако не постави водомер, 

3. ако се понаша противно чл. 21. и 26., 

4. ако се не придржава упутства за штедњу воде чл 35-37, 

5. ако користи воду са јавних хидраната супротно члану 38., 

6. ако врши прикључивање супротно члану 14, 

7. ако не врати раскопане површине у првобитно стање (члан 15.), 

8. ако не уреди водомерно склониште у складу са чл 18, 

9. ако поступи супротно чл 31, и чл 56, 

10. ако поступи супротно чл 49 ст 3. 

  Новчаном казном од 25.000,00 динара, казниће се за прекршај из става 1. овог члана одговорно лице у 

правном лицу. 

Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће правно лице, а новчаном казном од 50.000,00 динара 

предузетник, као корисници  јавне канализације који испушта отпадне воде у јавну канализацију  која није 

прописаног квалитета и који не спроведе мере прописане Правилником о техничким и санитарним условима за 

упуштање отпадних вода у градску канализацију. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се физичко лице које је угрозило нормално функционисање 

јавне канализације прописане Правилником о техничким и санитарним условима за упуштање отпадних вода у 

градску канализацију. 

Новчаном казном од  20.000,00 динара казниће се физичко лице, новчаном казном од 100.000,00 динара 

правно лице, а новчаном казном од 50.000,00 динара предузетник ако се без одобрења прикључи на мрежу јавног 

водовода или канализације, односно, ако поступа супротно члану 12 ове Одлуке. 

 

Члан 66. 

  Новчаном казном од 20.000,00 динара, казниће се грађаним као физичко лице, односно корисник ако: 

1. бесправно угради водомер супротно члану 14. ове Одлуке,  

2. ако не врати раскопане површине у првобитно стање (члан 15.), 

3. ако поступа противно забранама из чланова 21. и 22. ове Одлуке, 

4. ако поступа противно одредбама члана 26. Одлуке, 

5. ако поступа противно члановима од 35. до 38. ове Одлуке. 

6. ако у року од 6 месеци по изградњи уличне канализације, односно по прибављању њене употребне дозволе, 

свој објекат не прикључи на постојећу канализациону мрежу, 

7. оштећује уређаје и објекте канализације, а из разлога за које је сам одговоран. 

8. ако не уреди водомерно склониште у складу са чл 18, 

9. ако поступи супротно чл 31 и чл 56, 

10. ако поступи супротно чл 49 ст 3. 

 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 67. 

 ЈКП “Дунав Велико Градиште”, дужно је да у року од 30 дана од ступања на снагу ове Одлуке, донесе 

Правилник о техничким условима за изградњу водоводних и канализационих објеката и услова за прикључивање 

на те објекте у складу са овом Одлуком. 

  Сагласност на Правилник из става 1. овог члана даје Општинско веће општине Велико Градиште. 



 

Члан 68. 

  Надзор над спровођењем ове одлуке врши Одељење за инспекцијске послове општинске управе Велико 

Градиште, Републичка санитарна инспекција и Министарство за унутрашње послове преко својих надлежних 

служби. 

Члан 69. 

 За све што није регулисано овом Одлуком примењиваће се одредбе 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). 

 

Члан 70. 

  Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о водоводу и канализацији бр. 352-72/2017-01-1  

(„Службени гласник општине Велико Градиште“, број 9/2017)  

 

Члан 71. 

  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Велико 

Градиште“, а примењиваће се од 01. јануара 2018. године, осим члана 14 који ће се примењивати даном ступања на 

снагу ове Одлуке. 

 

  Број: 352-95/2017-01-1 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

                                                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                          Браниславка Шуловић,с.р. 

 

 

 


