
 
 
 

На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима ( „Службени гласник 
РС'', број 88/11) и члана 32. Статута града Кикинда („Службени лист града Кикинда”, 
број 1/16- пречишћен текст) Скупштина града  Кикинда на седници одржаној 
27.07.2016. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О   ЈАВНОЈ  КАНАЛИЗАЦИЈИ  ОТПАДНИХ  ВОДА 

 
I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 
Овом  oдлуком прописују се услови и начин организовања и вршења послова у 

обављању комуналнe делатности сакупљања, пречишћавања и одвођења отпадних вода, 
као делатности од општег интереса, и услови за коришћење комуналне услуге 
сакупљања, пречишћавања и одвођења отпадних вода на територији града Кикинда (у 
даљем тексту: Град), и то: 

- технички и други посебни услови којима се обезбеђује одређени обим, врста и 
квалитет услуга; 
- начин обезбеђивања континуитета у вршењу делатности;  
- права и обавезе предузећа које обавља делатност и права и обавезе корисника; 
- начин утврђивања цене, начин обрачуна и плаћања накнаде за пречишћавање и 
одвођење отпадних вода и других услуга, као и права корисника у случају 
невршења или неквалитетне услуге;  
- начин поступања и овлашћења органа града у случају прекида у вршењу 
делатности, у случају непредвиђених околности (хаварија и др.) или штрајка и у 
случају спровођења оперативних мера које утврди Градско  веће Кикинде (у 
даљем тексту: Градско  веће), од стране вршиоца делатности; 
- надзор над применом ове Одлуке, прекршаји  и казне као и прелазне и завршне 
одребе. 
Одредбе ове Одлуке непосредно се примењују,  изузев на односе који су на 

основу ове Одлуке уређени посебним актима надлежних органа. 
 

Члан 2. 
Комунална делатност сакупљања, пречишћавања и одвођења отпадних вода је 

сакупљање, одвођење, пречишћавање и испуштање отпадних вода  од прикључка 
корисника на уличну канализациону мрежу, третман отпадних вода у постројењу за 
пречишћавање као и црпљење, одвоз и третирање фекалија из септичких јама. 

Отпадним водама у смислу ове одлуке сматрају се:  
- комуналне отпадне воде,  
- технолошке отпадне воде.  

 
Члан 3 

Комуналну делатност сакупљања, пречишћавања и одвођења отпадних вода 
обавља Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге  „Кикинда“, (у даљем 
тексту: Предузеће).  

Канализацијом за отпадне воде,  независно од тога  чијим средствима је 
изграђена, управља, одржава, обнавља и унапређује Предузеће. 



Након изградње и пуштања у рад  изграђени или реконструисани објекти  јавне 
канализације предају се  на коришћење и одржавање Предузећу,  без надокнаде. 

Инвеститори  прикључака на јавну канализацију дужни су да исте Предузећу 
предају без надокнаде на управљање, коришћење и одржавање у складу са  одредбама 
ове Одлуке. 

Члан 4. 
Предузеће је дужно да  
1. непрекидно одржава у исправном стању мрежу, уређаје и постројења јавне 
канализације,  
2. планира проширење капацитета,  
3. изграђује нову, реконструише постојећу мрежу,  
4. континуирано контролише квалитет отпадне воде,  
5. примењује све прописе и техничке мере којима се постиже прописани 
квалитет отпадне воде, 
6. врши и друге послове у вези са коришћењем, одржавањем, изградњом и 
реконструкцијом објеката и уређаја јавне канализације, у складу са законом и 
другим прописима.  

Члан 5. 
Корисник услуге одвођења и пречишћавања отпадних вода  (у даљем тексту: 

Корисник), у смислу ове Одлуке, је физичко лице, правно лице или предузетник чије су 
објекти и  инсталације прикључене на јавну канализацију, и то: 

1. власник, носилац права коришћења или закупац стамбеног простора, закупац 
стана на неодређено време у државној и друштвеној својини или закупац стана у 
социјалном становању; 
2. правна лица и предузетници власници или носиоци права коришћења  
пословног простора; 
3. закупци или други корисници пословног простора према закљученом уговору 
са власником пословног простора који садржи клаузулу о одговорности и 
обавези власника за исплату доспелих обавеза закупца или корисника.   
4. нелегално прикључени корисници.  

 
II ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ  

Члан 6. 
Канализација за отпадне воде се   дели  на:  јавну канализацију,  

канализацију    
за   посебне   намене и  кућну канализацију. 
1.  Јавну канализацију за отпадне воде чине: 
- главни колектори, 
- затворени примарни и секундарни канали за одвођење отпадних вода, 
- силазна контролна окна, 
- уређаји  за  пречишћавање отпадних вода, 
- црпна постројења, 
- прикључни водови на јавну канализацију, 
- припадајући објекти,  уређаји и инсталације. 
2. Канализацију за отпадне воде за посебне намене чине: 
- сви хоризонтални и вертикални водови, канализације привредних и  других - 
објеката којима  се одводе отпадне воде; 
- уређаји за предходно пречишћавање отпадних вода; 
- уређаји за мерење количине испуштених вода и 
- припадајући објекти, уређаји и инсталације. 



3.   Кућну канализацију за отпадне воде чине: 
- објекти, уређаји и водови до првог контролног окна на парцели, односно до 
регулационе линије ако не постоји  контролно окно на парцели или је контролно 
окно удаљено више од три метра од регулационе линије,  
- објекти, уређаји и водови до грађевинске линије објекта у блоковској изградњи 
и  
- уређаји, водови и септичка јама уколико објекат није прикључен на јавну 
канализацију. 

Члан 7. 
Јавна канализација за отпадне воде се гради према инвестиционо-техничкој 

документацији за коју је издата грађевинска дозвола или одобрење за извођење радова. 
Инвеститор је дужан да у року од 30 дана по добијању употребне дозволе, 

изграђену јавну  канализацију преда на коришћење, управљање и одржавање 
Предузећу. 

Корисници су дужни да у року од годину дана од дана изградње јавне 
канализације прикључе своје објекте.  

Члан 8. 
             Кућна канализација објекта  се гради на основу  грађевинске дозволе, решења 
којим се одобрава извођење радова, а у складу са пројектно-техничком документацијм, 
условима  за пројектовање и прикључење Предузећа и техничким стандардима и 
нормативима.  

Изведена кућна инсталација се може користити по извршеном техничком 
прегледу и извршеном прикључењу на јавну канализацију. 

Корисник је дужан да своју кућну инсталацију користи на начин којим не омета 
друге кориснике нити им чини штету. 

Корисник је дужан да своју кућну инсталацију, о свом трошку, одржава у 
исправном стању. 

На одржавање кућних инсталација у зградама са више посебних делова  
примењују се одредбе прописа о одржавању зграда. 
 
III  ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ЈАВНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ 
 

Члан 9. 
            На  јавну  канализацију  за отпадне воде могу  се  прикључити објекти  за који  је 
издата грађевинска дозвола или одобрење за извођење радова.   
            Забрањено је прикључивање објекта на јавну канализацији који нису уписани у 
катастар непокретности или који нису  озакоњени према посебном закону.  

Прикључке изведене супротно ставу 1. и 2. овог члана Предузеће ће затворити и 
ставити ван употребе по решењу комуналне инспекције. 

 
Члан 10. 

Сваки објекат који се прикључује на  јавну канализацију мора имати засебан 
прикључак, непосредно на јавну канализацију ( у даљем тексту : Кућни прикључак) 
           Изузетно од одредбе става 1. овог члана, када је то из техничких и других разлога 
оправдано и могуће, Предузеће може одобрити да се више објеката прикључи путем 
заједничког прикључног вода или прикључног окна. 

Ако се канализациони прикључак не може извести непосредно на јавну 
канализацију те је потребно прикључак извести преко туђе непокретности, за 
прикључење је потребна сагласност власника – корисника те непокретности. 



Уколико на парцели или објекту постоји сувласништво, траса прикључног вода 
и развода одређује се и у складу са писаном сагласношћу сувласника или споразумом о 
начину коришћења непокретности овереним код надлежног органа за оверу. 

Прикључци преко туђе непокретности  укинуће се  на основу  писаног и 
овереног споразума Корисника из става 3. овог члана  или у поступку извршења 
правоснажне судске пресуде. 

Члан 11. 
Кућним прикључком сматра се инсталација  од првог контролног окна на 

парцели објекта, односно од регулационе линије ако контролно окно на парцели није 
изграђено на начин из става 2. овог члана,  до споја са цевоводом  јавне канализације, 
односно до прикључног окна на јавној канализацији .  

Прво контролно окно се поставља на парцели корисника на удаљености од 
највише три метра од регулационе линије, а од јавне канализације не може бити 
удаљено више од тридесет метара.. 

Кућним прикључком за објекте у блоковској изградњи сматра се инсталација 
која води од јавне канализације до  прикључног окна бјекта, односно до грађевинске 
линије објекта који се прикључује, уколико не постоји прикључно окно. 

 
Члан 12. 

Пре почетка израде техничке документације за изградњу, реконструкцију и 
доградњу објекта који треба да се прикључи или је прикључен на канализацију 
отпадних вода, Инвеститор је дужан да , за објекте за које је законом то прописано 
прибави водне услове, и од Предузећа прибави услове за пројектовање и прикључење 
објекта. 

Прибављање водних  услова   за пројектовање и прикључење објекта Предузећа 
врши се у поступку прибављања локацијских услова путем органа Градске управе града 
Кикинде надлежног   за спровођење обједињене процедуре ( У даљем тексту: Надлежни 
орган) . 

Предузеће је дужно да о трошку Инвеститора изда услове  и сагласност из става 
1. овог члана, у року од 15 дана од дана пријема, односно у року од 30 дана ако се ради 
о објектима из члана 133. Закона о планирању и изградњи. 
 

Члан 13. 
Техничке услове  за изградњу и  прикључење објекта и инсталација, као  и 

услове коришћења јавне канализације  отпадних вода   ближе се уређују посебним 
Правилником. 

Правилник из става 1. овог члана доноси Надзорни одбор Предузећа уз 
сагласност Градског већа града Кикинде.   

Сагласност из става 1. овог члана објављује се у „Службеном листу града  
Кикиннде“. 
 
Поступак прикључења  
      Члан 14. 

Поступак за прикључење објекта на јавну канализацију покреће  се подношењем 
захтева органу Градске управе надлежном за спровођење обједињене процедуре, а даље 
се спроводи у складу са законом  и Правилником из члана 13. ове Одлуке.  

Уз захтев за прикључење подноси се: 
  - доказ о праву својине на објекту; 

    - грађевинска дозвола или решење којим се одобрава извођење радова 
     - сагласност  власника ако захтев подноси корисник објекта; 



     - сагласност из члана 10. ове Одлуке. 
Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се сепарат из пројекта изведеног 

објекта, односно из пројекта за извођење, ако у току грађења није одступљено од 
пројекта за извођење, са техничким описом и графичким прилозима, којим се приказује 
предметни прикључак и синхрон план свих прикључака, односно идејни пројекат у 
случају грађења прикључка на канализациону мрежу према члану 145. Закона о 
планирању и изградњи. 

     
 Члан 15. 

Ако је објекат изведен у складу са грађевинском дозволом и пројектом за 
извођење, Предузеће је дужно да изврши прикључење објекта на јавну канализацију и 
да о томе обавести Надлежни орган у року од 15 дана од дана пријема захтева за 
прикључење.  

Ако је локацијским условима предвиђено испуњење додатних услова за 
прикључење тог објекта, прикључење ће се извршити ако су испуњени ти услови.  

Предузеће ће прикључење  извршити по испуњењу услова и издати акт о 
одобрењу и прикључењу и исти доставити подносиоцу захтева и Надлежном органу. 
 
Начин прикључења  

Члан 16. 
Радове на изради прикључка на јавну канализацију изводи регистровано 

предузеће или предузетник коме Предузеће повери обављање тих послова. 
Власници и корисници објеката могу у сопственој организацији  да изводе 

радове из става 1. овог члана, осим радова на спајању кућног прикључка са 
прикључним окном или цевоводом  јавне канализације. 

Предузеће или предузетник из става 1. овог члана, у складу са условима 
Предузећа даје техничка упутства, одређује врсту материјала за израду прикључка  и 
врши надзор над извођењем радова од стране власника или корисника објекта и 
одређује врсту материјала за израду прикључка и подноси технички извештај. 
 

Члан 17.  
Трошкове прикључења и изградње сталног или привременог Кућног прикључка, 

укидања или претварања привременог у стални прикључак сноси инвеститор или 
власник, односно носилац права коришћења објекта или парцеле. 

Радове на раскопавању и враћању у првобитно и технички исправно стање јавне 
површине, површине парцеле, објеката и уређаја  унутар парцеле и  објекта  изводи 
извођач којег ангажује Корисник о свом трошку.  
 

Члан 18.    
Привремени прикључак одобрава се  и изводи у следећим случајевима: 

 1. за објекте у изградњи, 
 2. за привремене објекте, 

3. за нелегално  изграђене објекте за које је покренут поступак    озакоњења. 
Привремени прикључак, у случају из става 1. тачка 1. овог члана, одобрава се  и 

изводи  на основу грађевинске дозволе или решења којим се одобрава извођење радова, 
а у случају из тачке 2. на основу решења којим се одобрава постављање привременог 
објекта. 

Привремени прикључак, у случају из става 1. тачка 3. овог члана, одобрава се и 
изводи на основу потврде Надлежног органа да је покренут поступак озакоњења 



објекта који није правоснажно окончан, уз обавезу Корисника да  прикључак усклади 
са условима  Предузећа.  

Привремени прикључак, по престанку разлога због којих је одобрен и изведен, 
укида се или се претвара у стални. 
 
Прикључење привременог објекта 

Члан 19.   
Прикључење привременог објекта (киоск, барака и сл.), који се налази на јавној 

површини, врши се према условима Предузећа.  
Уколико не постоје услови за директно прикључење на јавну канализацију већ 

се прикључење врши преко постојећег прикључка,  Предузеће ће одобрити 
прикључење уз писану сагласност Корисника постојећег прикључка.  
   
IV   ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ   И ПРИКЉУЧАКА  
 

Члан 20.   
Радове на одржавању и отклањању квара или загушењу на прикључном  воду 

изводи искључиво Предузеће или од Предузећа ангажовано - регистровано правно лице 
или предузетник 

За извођење радова из става 1. није потребна сагласност Корисника, али је 
Предузеће дужно да га о томе унапред обавести.  

Изузетно, ако је поправка хитне природе, Корисник  може бити обавештен и 
накнадно.  

Члан 21.  
Трошкове материјала и радова на одржавању и отклањању квара у случају из 

члана 20. став 1. ове Одлуке сноси Предузеће изузев уколико је квар или загушење 
настао кривицом Корисника. 

Трошкове  раскопавања и  рушење делова  објекта, уређаја и инсталација на 
парцели или у грађевинском објекту,    сноси Корисник. 

Враћање у првобитно стање раскопаних или разрушених делова објекта, уређаја 
и других инсталација на парцели или у објекту  врши се у организацији  и  о трошку 
Корисника. 

Члан 22.   
Корисник је дужан да Предузећу одмах пријави сваки квар или оштећење на 

прикључку, а ово је дужно да одмах, а најкасније у року од 24 часа изађе на 
интервенцију и установи квар   и затим квар или загушење отклони у најкраћем 
времену. 
 
V   ОТКАЗ  КОРИШЋЕЊА 

Члан 23.    
Корисник има право да трајно или привремено откаже коришћење канализације 

за отпадне воде уколико привремено или трајно престане да користи воду из јавног 
водовода или сопственог бунара и ако искључење не  доводи до поремаћаја код других  
Корисника.  

Отказ се даје Предузећу  у писаном облику најмање 8 дана пре престанка 
коришћења заједно са отказом коришћења услуга снабдевања водом за пиће изузев за 
власнике и кориснике бунара за сопствено снабдевање водом. 

Отказ може бити трајан или привремен - до 12 месеци.  



Уколико Корисник не поднесе захтев за поновно прикључење до истека рока 
привременог искључења, а најкасније до последњег очитавања водомера у години, у 
којој је рок истекао,  Предузеће ће извршити  трајно искључење. 

 Поновно прикључење врши се на основу писаног захтева..  
 Трошкове искључења и поновног прикључења сноси Корисник. 

 
VII     ЗАШТИТНЕ МЕРЕ 

Члан 24.   
Грађевински и други радови који се изводе у непосредној близини, изнад или 

испод објеката јавне канализације    могу се изводити само уз претходну сагласност, 
под условима и под надзором Предузећа.  

Члан 25.     
При извођењу радова на раскопавању на основу грађевинске дозволе или 

решења којим се одобрава извођење радова инвеститор и извођач радова дужни су да 
предузму све мере обезбеђења и заштите  инсталација од оштећења или квара 
прописане условима и сагласношћу Предузећа и решења којим се раскопавање 
одобрава.. 

Ако овлашћени радник Предузећа сматра да због начина извођења радова или 
због недовољних заштитних мера прети опасност оштећења или квара инсталација 
јавног водовода, обавестиће о томе надлежан  орган Градске управе града Кикинда за 
инспекцијске послове ради предузимања одговарајућих заштитних мера  или обуставе 
радова.  

Члан 26.  
Забрањено је привремено депоновање грађевинског материјала и других ствари 

или постављање привремених објеката изнад шахтова, вентила и у каналима 
У случаја квара инсталација  које се налазе испод депоноваог грађевинског 

материјала и других ствари или привремених објеката власник је дужан да по налогу 
надлежног  органа     Градске управе града Кикинда надлежног за инспекцијске послове 
исте уклони у кратком року. 

У случају не поступања  по налогу надлежног органа управе за инспекцијске 
послове уклањање, као и отклањања  проузрокованих кварова, отклониће Предузеће на 
терет прекршиоца. 

Члан 27.   
У циљу заштите јавне канализације и контроле  уредног извршења обавеза 

Корисника  Предузеће има право да врши преглед инсталација на парцели власника или 
корисника.  

Преглед из  става 1. овог члана запослени у Предузећу врше на основу писменог 
овлашћења уз обавезно  присуство Корисника или његовог представника. 

Овлашћење из става 2. овог члана, радници Предузећа су дужни да покажу и без 
посебног захтева.  

Предузеће је овлашћено да Кориснику наложи отклањање утврђеног недостатка 
у року од 30 дана. 

У случају одбијања прегледа и контроле предузеће ће преглед и контролу 
спровести  путем комуналног инспектора. 
 
VIII   НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА КОНТИНУИТЕТА У ВРШЕЊУ ДЕЛАТНОСТИ  
 

Члан 28.   
Предузеће је дужно да свој рад, радно време  и пословање уреди на начин који 

обезбеђује  сталну функционалну способност јавне канализације.  



Предузеће је дужно да организује кориснички сервис за пријаву и отклањања 
кварова у току  24 часа, радним даном, суботом, недељом и у  дане празника. 
 

Члан 29.   
Ако дође до поремећаја или прекида у раду услед више силе или других разлога 

који нису могли да се предвиде, односно спрече, Предузеће је обавезно да одмах 
предузме мере на отклањању узрока поремећаја, односно прекида, и то: 

1. извести Градоначелника града Кикинде  о насталој ситуацији и предузетим 
мерама, 
2. привремено додатним уређајима и средствима обезбеди евакуацију воде, 
3. радно ангажује запослене на отклањању узрока поремећаја, односно разлога 
због којих је дошло до прекида у пружању  услуге, као и да ангажује трећа лица, 
4. хитно поправи и/или замени објекте и опрему из члана 6. ове Одлуке као и да 
заштити објекте и опрему од даљих кварова или хаварија, и 
5. друге мере које утврде надлежни органи Града. 

 
Члан 30.   

Ако се прекид у пружању услуге предвиђа због планираних радова на објектима 
и опреми из члана 6.  ове Одлуке,  Предузеће је дужно да о томе најкасније 24 часа пре 
почетка извођења планираних радова, путем средстава јавног информисања, интернет 
портала  и на други одговарајући начин, благовремено обавести Кориснике и орган 
Градске упрве града Кикинда  надлежан за инспекцијске послове.   

У случају непланираног прекида Преузеће је дужно да путем средстава  
информисања и путем интернета обавести Кориснике  и надлежан орган из става 1. 
овог члана о прекиду, планираном времену за отклањање квара. 
 

Члан 31.   
У случају штрајка запослених Предузеће је обавезно да у складу са актом 

Градоначелника  града Кикинде обезбеди минимум процеса рада у обављању 
делатности, и посебно : 

- функционисање црпних станица за одвођење отпадних вода, 
- чишћење септичких јама, 
- обављање послова на отклањању хаварија на јавној канализацији. 

 
IX ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И КОРИСНИКА  

Члан 32.   
Предузеће је дужно да: 

1.  трајно чува техничку документацију о изведеном стању јавне   
канализације, 
 2. одржава објекте, постројења, уређаје и мрежу јавне канализације за отпадне 
воде; 
  3. одржава и контролише исправност уређаја за мерење количине испуштене 
воде из јавне    канализације  
 4. контролише састав испуштених вода и по потреби предузима одговарајуће  
мере; 

                  5. контролише стање и исправност кућних инсталација и прикључака; 
                  6. врши чишћење септичких јама по захтеву корисника; 

7. о планираним радовима на одржавању  јавног канализације и прикључка,  
унапред обавести Кориснике, осим у случају хитних и неодложних радова; 



8. у случају квара на јавној канализацији одмах, путем средстава јавног 
инфорисања или на         неки други погодан начин, о томе извести кориснике 
и комуналну инспекцију, а квар отклони у што краћем року. 

     9. организује Кориснички сервис за пријаву кварова непрекидно 24 часа;  
     10. јавну површину коју користи при извођењу радова, по завршетку тих    
радова о   свом трошку одмах доведе, односно врати у првобитно стање, у 
складу са посебном Одлуком; 
      11. са власницима и корисницима станова и пословних просторија у зградама 
које немају могућност прикључења на јавну канализацију на захтев скупштине 
или савета зграде закључи уговор о чишћењу септичких јама уз плаћање и 
расподелу трошкова сразмерно броју станара или учешћу појединачне 
потрошње воде у укупном утрошку воде у месецу који претходи чишћењу;  
       12. извршава и друге обавезе утврђене овом Одлуком, законом  и посебним   
прописима. 

Члан 33.   
У случају да Предузеће оперативним мониторингом дође до информација да 

квалитет испуштених вода не одговара прописаним вредностима или да количине 
загађујући материја које се испуштају у јавну канализацију ометају процесе одвођења и 
пречишћавања, кориснику ће наложити да одмах, а најкасније у року од 24 часа 
отклони узрок загађења и доведе квалитет отпадне воде на прописан ниво.  

У случају да корисник не поступи по налогу Предузећа, Предузеће ће о сумњи о 
прекорачењу прописаних вредности обавестити надлежне инспекцијске органе 

 
 
 

Члан 34. 
 Корисник је дужан да: 
1. Предузећу пријави почетак коришћења канализације за отпадне воде уз 
достављање података и доказа прописаних условима за пројектовање и 
прикључење и Правилником из члана 13. ове Одлуке;  
2. писаним путем  пријави све промене од значаја за  коришчење услуга 
Предузећа, најкасније 10. дана од дана настанка промене; 
3.  благовремено предузме мере у циљу заштите кућног прикључка  од оштећења 
и кварова; 
4.  одржава у исправном стању своје кућне инсталације, односно  заједничке 
инсталације и уређаје у згради, стану и пословним просторијама;  
5. одржава у исправном стању кућну инсталацију, уређај за претходно 
пречишћавање отпадних вода, уређај за мерење количине испуштене воде и 
септичку јаму; 
6. наменски користи кућну и канализацију за посебне намене; 
7. на захтев Предузећа одмах, а најкасније у року од седам дана о сопственом 
трошку, отклони квар на кућним инсталацијама и инсталацијама за посебну 
намену; 
8. сноси трошкове отклањања узрока зачепљења, оштећења и кварова, као и 
штету на јавној канализацији коју проузрокује непрописном или ненаменском 
употребом кућне или  канализације за посебну намену; 
9. испразни, очисти, дезинфикује и затрпа септичку јаму или упојни бунар након 
прикључења објекта на јавну канализацију; 
10. спорводи мере и извршава друге обавезе утврђене законом, прописима и 
актима надлежних органа; 



11. овлашћеном раднику Предузећа обезбеди несметан приступ уређају за 
мерење количине испуштене воде и уређају за претходно пречишћавање 
отпадних вода  ради узимања узорака и вршења контроле квалитета отпадних 
вода. 
12. о уоченом   квару на  инсталацији одмах обавести Предузеће;  
13. Предузећу плаћа накнаду за испуштену воду као и накнаду за другу 
извршену услугу или радове,  у року означеном у рачуну;  
14.  писаним путем одјави коришћење услуге; 
15. се придржава  осталих одредаба ове Одлуке. 
 

Члан 35.    
Правно лице, односно предузетник корисник јавне канализације који у вези са 

обављањем привредне и друге делатности користе опасне материје, материје које 
ометају одвођење отпадних вода или процесе биолошког пречишћавања, као и 
корисници који своје технолошке отпадне воде испуштају у јавну канализацију, дужни 
су да, пре испуштања, отпадне воде одговарајућим поступком воду пречисте тако да 
њихов квалитет задовољава критеријуме прописане Правилником из члана 13. ове 
Одлуке. 

 
Члан 36.  

Правно лице односно предузетник који испушта отпадне технолошке воде у 
јавну канализацију мора да изгради контролни ревизиони силаз за омогућавање 
узорковања.  

Постројење за претходно пречишћавање отпадних технолошких вода мора 
имати контролни ревизиони силаз за омогућавање узорковања пре и после 
одговарајућег пречишћавања отпадних и других вода.  
      Члан 37. 

Корисник из члана 35. ове Одлуке чије отпадне воде  не испуњавају прописане  
услове о граничним вредностима емисије, а немају уређај за претходно пречишћавање 
отпадних технолошких вода, дужан је да исте изгради у року утврђеном решењем 
надлежног органа у складу са  са законом и прописом о граничним вредностима 
емисије. 

Корисник који према водним условима, водном налогу и условима Предузећа 
има обавезу уградње уређаја за мерење количине испуштениних отпадних  вода је 
дужан да о свом трошку угради, одржава и атестира уређај за мерење количине 
испуштене воде. 
      Члан 38.    

У случају промене Корисника објекта, пређашњи Корисник  је дужан да измири 
све доспеле обавезе, а нови Корисник је дужан да поднесе захтев за стицање статуса 
Корисника. 

У случају из претходног става овог члана права и обавезе новог Корисника 
почињу да теку од дана издавања акта новом Кориснику објекта о стицању статуса 
Корисника услуга.  
 
X ЗАБРАНЕ  

Члан 39.    
Забрањено је у јавну канализацију за отпадне воде упуштати атмосферске и 

површинске воде. 
Члан  40.    

Ради заштите јавне канализације забрањено је:  



1. испуштати отпадне и друге воде и материје којима се угрожава предвиђени 
хидраулички режим тока одвођења отпадних и других вода, водонепропусност 
канализационе мреже, рад хидромашинске и управљачке опреме јавне 
канализације, протицање или пречишћавање отпадних вода, третман муља или 
које могу оштетити канализациону мрежу,  
2. испуштати отпадне и друге воде које садрже опасне и штетне материје изнад 
граничне вредности емисије дате у Правилнику из члана 13. ове Одлуке,  
3. испуштати круте и вискозне материје, које саме или у контакту са другим 
материјама могу проузроковати сметње у објектима јавне канализације (нпр.: 
пепео, слама, отпаци и струготине метала, пластике, дрвета, стакла, отпад од 
текстила, отпад животињског порекла као што су перје, длака, животињска 
утроба и др), отпадна уља и мазива и отпадна јестива уља, хемикалије и боје, као 
и муљ из таложника локалних канализационих система, односно муљ који 
настаје при пречишћавању отпадних и других вода, цементни и кречни муљ, 
остаци бетона и азбестног отпада, остали грађевински шут, материје које настају 
чишћењем и одржавањем асфалтних база и др,  
4. испуштати агресивне материје (киселине и базе) и остале штетне материје које 
неповољно утичу на материјал од ког су израђени објекти јавне канализације, а 
нису претходно пречишћене до нивоа граничне вредности емисије дате у 
Правилнику из члана 13. ове Одлуке, 
5. испуштати отпадне и друге воде које садрже неразградиве и тешко разградиве 
материје,  
6. испуштати отпадне и друге воде које садрже опасне материје који штетно 
утичу на раднике које врше одржавање објеката јавне канализације,  
7. испуштати сакупљене отпадне воде и остатке из процеса пречишћавања 
отпадних вода из локалних и интерних система канализације изнад граничне 
вредности емисије дате у Правилнику из члана 13. ове Одлуке, 
8. испуштати сакупљене отпадне воде и остатке из процеса пречишћавања 
отпадних вода из локалних система канализације испод граничне вредности 
емисије дате у у Правилнику из члана 13. ове Одлуке, осим на локацији 
дефинисане од стране Предузећа,  
9. изливати садржај септичких јама на јавну површину и у систем јавне 
канализације,  
10. померање и уклањање сливничке решетке, као и шахт поклопца.  
 

Члан 41. 
Квалитет, односно степен загађења отпадних вода утврђује се анализом узетих 

узорака отпадних вода. 
Анализу квалитета отпадних вода врши  Предузеће по јединственој 

методологији за утврђивање квалитета отпадних вода. 
Узорци отпадних вода узимају се пре упуштања у јавну канализацију, односно 

непосредно иза уређаја за претходно пречишћавање отпадних вода. 
Узимање узорака врши овлашћени радник  Предузећа у присуству корисника 

јавне канализације. 
О узетом узорку саставља се записник. 

Члан 42. 
Корисник јавне канализације за отпадне воде може извршити контролну анализу 

путем друге овлашћене установе или организације. 
Узорци за контролу из става 1. овог члана узимају се у присуству овлашћеног 

радника Предузећа истовремено са узимањем узорка за анализу коју врши Предузеће. 



 
XI ОБУСТАВА ИСПУШТАЊА  ОТПАДНИХ ВОДА  
 

Члан 43. 
Предузеће ће привремено искључити кућне инсталације са јавне канализације у 

следећим случајевима:    
1. уколико Корисник  изврши прикључење кућних инсталација на јавну 
канализацију  супротно техничким условима, одредбама ове Одлуке и 
Правилника из члана 13. ове Одлуке; 
2. уколико Корисник користи јавну канализацију на начин супротан одредбама 
ове Одлуке и   тиме угрожава њено функционисање, угрожава животну средину  
или другог Корисника;  
3. ако су кућне инсталације и инсталације за посебну намену у таквом стању да 
њихово даље коришћење представља опасност по здравље и живот људи, 
угрожана животну средину односно може проузроковати штету на материјалним 
добрима и угрозити функционисање јавне канализације; 
4. уколико Корисник у датом року не легализује и доведе у технички исправно 
стање  бесправно изведени прикључак; 

      5. ако Корисник не плати накнаду за ни у року од 90 дана; 
 6. ако Корисник Предузећу не поднесе писану пријаву о почетку коришћењ 
услуга ; 

      7. ако су кућне инсталације без одобрења Предузећа прикључене преко кућних      
инсталација суседног или другог објекта. 
            У случајевима из става 1. овог члана, искључење се врши на технички изводљив 
начин, укључујући и искључење на уличној мрежи под условом да искључење не 
угрожава коришћење од стране других Корисника. 
            Власник, односно Корисник, дужан је да овлашћеним радницима Предузећа 
омогући приступ     на  непокретност ради искључења. 

У случајевима из става 1. овог члана Предузеће ће прво упозорити корисника да 
ће га искључити из система јавне канализације уколико у остављеном року не поступи 
по упозорењу. 

Ако корисник не поступи по упозорењу из става 4. овог члана, Предузеће ће 
искључити корисника из система јавне канализације и о томе одмах, а најкасније у року 
од 24 часа известити комуналну инспекцију. 

По отклањању узрока због кога је дошло до привременог ускраћивања пружања 
услуге, односно искључења корисника из система јавне канализације, Предузеће је 
дужно да одмах, а најкасније у року од три дана од дана подношења захтева, корисника 
прикључи на јавну канализацију. 

Трошкове искључења и поновног прикључења падају на терет корисника. 
 
XII   ТАРИФНИ СИСТЕМ, ЦЕНОВНИК , ЦЕНЕ И НАЧИН ОБРАЧУНА И 
ПЛАЋАЊА   

Члан 44.  
Елементи за одређивање цена услуга Предузећа су:  
1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским 
извештајима  према усвојеним програмима и плановима Предузећа на које је 
надлежни орган Град Кикинда  дао сагласност; 
2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката јавне канализације и набавку 
опреме, према усвојеним програмима и плановима Предузећа на које је 
надлежни орган града  Кикинда  дао сагласност и  



3) добит Предузећа. 
Средства која су намењена за финансирање изградње и реконструкције јавног 

водовода исказују се посебно и могу се употребити само за те намене.  
 
      Члан  45. 

Тарифни елементи за утврђивање и обрачун услуга  јесу: 
1. измерена или у складу са овом Одлуком утврђена количина испуштене воде, 
2. цена 1м3 отпадне воде у зависности од  карактеристика испуштене отпадне 
воде   и   категорије корисника,   
3. ангажована средства, људство, опрема, материјал и зависни трошкови 
Тарифни елементи утврђују се Ценовником.  

  
Корисници се сврставају у следеће категорије:  
1.  корисници који у јавну канализацију испуштају отпадне  технолошке воде; 
2. власници индивидуалних стамбених објекта, носиоци права коришћења, 
власници станова, закупци станова на неодређено време у државној и 
друштвеној својини, или закупци станова у социјалном становању (у даљем 
тексту: домаћинства),  
3. органи, организације и установе чији је оснивач град Кикинда, 
4. корисници из категорије занатство и услуге који воду користе искључиво за 
санитарне потребе и у чијем раду не настају отпадне технолошке воде,  
5. остале категорије  корисника и  
6. субвенцинисани корисници. 
 

            Категорије осталих  корисника и подкатегорије корисника који у јавну 
канализацију испуштају техничке и технолошке воде, критеријеме и начин  сврставања,   
утврђују се ценовником.  

Члан 46. 
Цене отпадне воде у зависнисти од  категорије корисника, количине  и 

карактеристика отпадних техничких и технолошких вода утврђују се ценовником.  
 

Члан 47. 
Категорије субвенционисаних  корисника и критеријеме за сврставање, 

поступак, начин и услове за остварење права субвенционисаних категорија корисника 
утврђује  Градско веће града Кикинда.  

Начин надокнаде трошкова субвенционисаних категорија корисника, које сноси  
град Кикинда, уређује  се уговором закљученим са Предузећем.  

 
Ц е н о в н и к  и   о б р а ч у н  

Члан  48. 
Цене услуга и накнада, начин обрачуна и расподеле, рок и начин плаћања, 

камата и начин обрачуна камате за случај неблаговременог плаћања  и остала питања 
утврђују се ценовником. 

Ценовником се утврђује и посебна цена за случај непрописног коришћења јавне 
канализације.  

Члан 49. 
Ценовник  доноси Надзорни одбор Предузећа уз сагласност Градоначелника..  
Уз захтев за давање сагласности из става 1. овог члана, доставља се образложење 

које нарочито садржи разлоге за промену и детаљну структуру предложене цене.  



 Надлежни орган Градске управе Града Кикинде објављује захтев за давање 
сагласности са образложењем на огласној табли у згради општине, као и на интернет 
порталу општине, најмање 15 дана пре давања сагласности. 

Ценовник услуга и решење о давању сагласности објављује се у „Службеном 
листу Града Кикинде“, на итернет порталу Предузећа и благајни Предузећа. 

 
              
 

 Члан 50. 
Корисници јавне канализације за отпадне воде плаћају накнаду за пречишћавање 

и одвођење отпадних вода. 
Обавеза плаћања накнаде настаје даном прикључења објекта на јавну 

канализацију, односно за нелегално прикључене Кориснике са даном који је одређен 
актом надлежног инспекцијског органа.  

Износ накнаде утврђује се на основу количине испуштених вода, квалитета 
испуштених отпадних вода и јединичне цене за категорију корисника.  

Члан 51. 
Корисник је дужан да плати накнаду за испуштену воду  за претходни месец у 

року који је назначен на рачуну. 
Плаћање се врши  на благајни Предузећа, у пошти или банци. 
Накнада за остале услуге  обрачунава се и плаћа на начин и у року утврђеним 

ценовником и рачуном. 
За случај неблаговременог плаћања Предузеће обрачунава законску затезну 

камату. 
Корисник воде који у року од 60 дана од дана пријема последњег рачуна не 

прими нови рачун дужан је да од Предузећа затражи препис рачуна. 
У случају да Корисник пропусти да поступи сагласно обавези утврђеној у ставу 

3, као и у случају да Корисник не поступи ни по ставу 4. овог члана, сматра се да је 
рачун уредно уручен пре дана доспећа означеног на рачуну. 
 

Члан 52. 
Уколико Корисник не измири обевезу  ни  по протеку 90 дана од дана 

доспелости првог  неплаћеног рачуна, Предузеће може Корисника привремено 
искључити са јавне канализације.   

Предузеће је дужно да у писменој форми обавести корисника о могућности 
обуставе испоруке воде и остави примеран рок за испуњење обавезе. 
 
Утврђивање количине испуштене воде  

Члан  53.    
Количину испуштених отпадних вода у јавну канализацију утврђује Предузеће 

на основу:  
1. измерене количине отпадних  код правних лица и предузетника која имају 
постављене уређаје за мерење испуштених вода,  
2. количине испоручене воде из јавног водовода измерене на водомеру код 
Корисника који немају постављени уређај за мерење испуштених вода, а којима 
је једини извор воде јавни водовод,  
3. у паушалном износу у висини од 10 м кубних3 за физичка лица која нису 
прикључена на систем јавног водовода,  



4. уговора са Предузећем за правна лица и предузетнике који немају постављен 
уређај за мерење испуштених вода, а снабдевају се водом у потпуности или 
делимично из сопствених бунара.  
 

Члан 54.    
Код Корисника са постављеним уређајем за мерење  количине испуштених 

отпадних вода у јавну канализацију врши се проценом у следећим случајевима:  
1. када је објекат Корисника привремено остао без уређаја за мерење количине 
испуштених отпадних и других вода или када је уређај за мерење неисправан;  
2. када Корисник два пута узастопно онемогући очитање уређаја за мерење 
количине испуштених вода;  
3. у зимском периоду, када временске прилике онемогућавају очитавање мерног 
уређаја;  
4. када услед техничких разлога није могућа замена неисправног уређаја за 
мерење количине испуштених вода.  
Процена се врши по просечној дневној потрошњи утврђеној на основу измерене 

количине на постављеном мерном уређају у претходном идентичном периоду.  
 

Члан 55.     
Утврђивање количине испуштене отпадне воде и обрачун накнаде за Кориснике 

који се водом снабдевају из јавног водовода врши се према утрошеној количини 
утврђеној  у складу са Одлуком о јавном водоводу.   

Између два очитавања водомера обрачунава се аконтација накнаде за испуштену 
воду на основу просечне потрошње из претходног периода очитавања. 

Обрачун  аконтације накнаде за испуштену воду и испостављање рачуна  врши 
се једанпут месечно. 

По извршеном очитавању водомера утврђује се стварно утрошена количина воде 
и износ накнаде за испуштену  воду у периоду између два очитавања, и испоставља  
обрачун. 

Уколико се количина и обрачун врши на основу процене утрошене количине  
воде, месечни рачун  представља коначан  обрачун утрошка и накнаде.  
 

Члан 56.    
Квалитет испуштених техничких и технолошких вода утврђује се у складу са 

законом и прописима. 
 
XIII ПОСТУПАК ПО ПРИГОВОРУ  КОРИСНИКА  

Члан 57.    
Корисник, односно овлашћени заступник Корисника, може поднети приговор,  у 

следећим случајевима и следећем року :  
1. на количину испуштене отпадне воде   - 7 дана од дана испостављања рачуна 
са обрачуном ;  
2. на неисправан рачун - 7 дана од дана испостављања рачуна ; 
3. друге услуге - 15 дана од дана достављања рачуна или извршене услуге;  
4. за поступање супротно овој Одлуци, актима донетим на основу Одлуке - 15 
дана од дана достављања акта, или од дана сазнања за повреду права уколико је 
повреда настала без издавања акта..  
По протеку рока из става 1. овог члана Предузеће ће Приговор одбацити као 

неблаговремен.  



У случају одсутности или спречености, коју је дужан да оправда, Корисник  
може поднети приговор из става 1. тачка 1, 2,  3. и 4.  и по протеку рока али не и по 
протеку једне године.  

Члан 58.     
Корисник  приговор може да уложи  у пословним просторијама  Предузећа, 

писаним путем или електронским путем,  уз доставу рачуна или другог доказа.  
Предузеће је дужно да води евиденцију примљених приговора и да је чува 

најмање две године од дана подношења приговора.  
Предузеће  је дужно да Кориснику  изда писану потврду или електронским 

путем потврди пријем приговора, односно саопшти број под којим је заведен. 
Обраду уложених приговора врше стручне службе Предузећа.  
Одлуку о уложеном  приговору доноси директор Предузећа или лице које 

директор овласти.  
Члан 59.   

Предузеће је дужно да о приговору одлучи у року до 15 дана, односно у року до 
30 дана - за техничка питања, рачунајући од дана подношења приговора, уколико овом 
Одлуком није прописан други рок, 

Предузеће је дужно да писаним путем овавести  подносиоца о одлуци и 
разлозима на којим је заснована, а ако нађе да је приговор оправдан, дужно је да 
испостави  нов обрачун  или акт којим се приговор усваја.  

    Члан 60.    
Корисник  који сматра да је Предузеће  неосновано одбацило, одбило или 

приговор није решило у прописаном року, може у року од 15 дана од дана пријема 
одговора или протека рока, поднети пријаву комуналном инспектору.  

Комунални инспектор је дужан да размотри пријаву и спроведе поступак 
прописан законом и овом Одлуком.  

Комунални инспектор наложиће решењем Предузећу извршење утврђених 
обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака када утврди да Предузеће  није 
поступило на начин и у складу са обавезама утврђеним овом Одлуком и  актима 
донетим на основу Одлуке.  

Када комунални инспектор утврди да се приговор односи на питања из судске 
надлежности или надлежности другог органа, огласиће се ненадлежним и упутити 
странку да се обрати суду или другом надлежном органу. 

Жалба на решење комуналног инспектора улаже се Градском већу града 
Кикинде, у року од 15 дана од дана пријема.  

Против коначног решења Градског  већа Корисник може покренути управни 
спор. 
 
XIV  НАДЗОР НАД ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 
 

Члан 61.   
Надзор над применом одредаба ове Одлуке и аката донетих на основу ове 

Одлуке, као и над законитошћу рада Предузећа врши Градска управа града Кикинде.  
Послове инспекцијског надзора над применом ове Одлуке и аката донетих на 

основу ове Oдлуке врши комунални инспектор и инспектор заштите животне средине 
Градске управе града Кикинде, осим ако поједини послови надзора нису законом и 
другим прописом стављени у надлежност другог органа. 
                    Члан 62.   

У вршењу инспекцијског надзора инспектор је дужан и овлашћен да:  



1. донесе решење којим Кориснику  налаже отклањање недостатка, односно 
поштовање прописаних услова, обавеза и забрана из ове Одлуке као и прописа и 
актата донетих на основу ове Одлуке,  
2. донесе решење којим Предузећу налаже предузимање мера и активности, 
односно извршење обавеза утврђених овом Одлуком,  као и прописа и актата 
донетих на основу ове Одлуке,  
3. решењем наложи Предузећу да одмах приступи радовима на отклањању 
квара, у случајевима изазваним вишом силом или услед техничких сметњи, ако 
ти кварови проузрокују сметње уфункционисању јавне канализације,  
4. решењем наложи Кориснику, скупштини зграде или органу управљања 
зградом предузимање одговарајућих мера и радова на инсталацијама и уређајима 
у случају када прети опасност по живот и здравље људи, за безбедност објеката 
или постројења,  
5. решењем наложи Кориснику да успостави пређашње стање у случају 
поступања противно условима из ове Одлуке, као и прописа и актата донетих на 
основу ове Одлуке,  
6. врши преглед у просторијама Предузећа  и просторијама Корисника и да у 
вези са тим налаже мере у циљу отклањања уврђених недостатака,  
7. поднeсе прекршајну пријаву за прекршаје утврђене овом Одлуком као и због 
неизвршења решења из тачке од 1. до 6. овог става.  
Предузеће, Корисници, скупштина зграде и орган управљања зградом дужни су 

да надлежном инспектору омогуће вршење прегледа у просторијама и другим 
објектима у којима се налазе постројења, мрежа, и остали уређаји као и да му стави на 
располагање податке и документе који су потребни за разрешење стања ствари. 
       
XV   КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 63.    
Казниће се  Предузеће новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара, 

ако: 
1. прикључи на јавну канализацију објекат изграђен без издате  грађевинске 
дозволе или решења  којим се одобрава извођење радова (члан 9. Одлуке); 
2. инвеститору не изда услове   за пројектовање и прикључење објекта на јавну 
канализацију у року из члана 12. Одлуке; 
3. не изврши прикључење објекта на јавну канализацију и  о томе не обавести 
Надлежни орган општине на начин и у року из члана 15. Одлуке; 
4. не поступи на начин из члана 16. Одлуке;  
5. прикључи привремени објекат противно члану 18. и 19. Одлуке;  
6. Радове на отклањању квара или загушења не изведе на начин из члана 20. став 
1. Одлуке; 
8. не изврши интервенцију у року од 24 часа,( члан 22.Одлуке); 
9. не обезбеди  сталну функционалну способност и несметано пружања услуга  
непрекидно 24 часа дневно и не организује кориснички сервис за пријаву и 
отклањања кварова у току  24 часа, радним даном, суботом. , недељом и у  дане 
празницика,( члан 28. Одлуке);  
10. у случају прекида у пружању услуге, услед више силе или других разлога 
који нису могли да се предвиде,  не предузме мере из члана 29. Одлуке;  
11. у случају планираног прекида у пружању услуге због извођења радова на 
објектима и опреми као и непланираних прекида не обавести кориснике и орган 
надлежан за инспекцијске послове на начин из члана  30. Одлуке; 



12. не  извршава обавезе из члана 32, став 1, тачка 1,2,5,6,и 11. и члана 33. 
Одлуке; 
13. искључи кућне инсталације корисника супротно члану 43. Одлуке;  
14. поводом уложеног приговора или рекламације не поступи на начин из члана 
57, 58, 59 и 60. ове Одлуке.  
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у  Предузећу 

новчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара  
 

Члан 64.    
Правно лице, предузетник или физичко лице казниће се за прекршај ако: 
1. Предузећу не пријави почетак коришћења канализације за отпадне и 
атмосферске воде и не достави  податаке и доказе прописане условима за 
пројектовање и прикључење и Правилником из члана 13. ове Одлуке ( члан 34. 
став 1. тачка 1. Одлуке);  
2. писаним путем не  пријави све промене од значаја за  коришћење услуга 
Предузећа, најкасније наредног дана од дана настанка промене( члан 34. став 1. 
тачка 2. Одлуке);; 
3.  благовремено не предузме мере у циљу заштите кућног прикључка  од 
оштећења и кварова ( члан 34. став 1. тачка 3. Одлуке);; 
4. не одржава у исправном стању своје кућне инсталације, односно  заједничке 
инсталације и уређаје у згради, стану и пословним просторијама ( члан 34. став 
1. тачка . Одлуке);  
5. не  одржава у исправном стању кућну инсталацију, уређај за претходно 
пречишћавање отпадних вода, уређаја за мерење количине испуштене воде и 
септичку јаму ( члан 34. став 1. тачка 5. Одлуке); 
6. наменски не користи кућну и канализацију за посебне намене ( члан 34. став 1. 
тачка 6. Одлуке); 
7. на захтев Предузећа одмах а најкасније у року од седам дана о сопственом 
трошку  не отклони квар на кућним инсталацијама и инсталацијама за посебну 
намену ( члан 34. став 1. тачка 7. Одлуке);;  
8. не испразни, очисти, дезинфикује и затрпа септичку јаму или упојни бунар 
након прикључења објекта на јавну канализацију ( члан 34. став 1. тача 9. 
Одлуке); ; 
9. спорводи мере и извршава друге обавезе утврђене законом, прописима и 
актима надлежних органа, ( члан 34. став 1. тачка 10. Одлуке);. 
10. овлашћеном раднику Предузећа  не обезбеди несметан приступ уређају за 
мерење количине испуштене воде и уређају за претходно пречишћавање 
отпадних вода  ради узимања узорака и вршења контроле квалитета отпадних 
вода ( члан 34. став 1. тача 11. Одлуке);. 
11. о уоченом   квару на  инсталацији  одмах  не обавести Предузеће ( члан 34. 
став 1. тача 11. Одлуке);;  
12.  у року одређеним у акту Предузећа не угради уређај  за мерење количине 
испуштениних техничких и технолошких вода и исти не одржава и не атестира ( 
члан 35. став. Одлуке); 
13. не пречисти отпадне воде на начин изчлана 36. и 37. Одлуке; 
14. у јавну канализацију за отпадне воде упушта атмосферске и површинске воде 
( члан 39. Одлуке); 
15. поступа на начин супротан члану 40. Одлуке; 
16. не поступа на начин из члана 67. ове Одлуке. 

 



За прекршај из става 1. овог члана казниће се: 
1. правно лице - новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00  динара,  
2. одговорно лице у правном лицу - новчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00 
динара, 
3. предузетник - новчаном казном у износу од  10.000,00 до 250.000,00 динара, 
4.  физичко лице - новчаном казном у износу од 5.000,00 до 75.000,00 динара. 

 
XVI   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 65.   
Надзорни одбор Предузећа донеће и Градском већу града Кикинде поднети на 

сагласност Правилник о техничким условима за изградњу и прикључење и  коришћење 
јавне канализације отпадних вода у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове 
Одлуке. 

Надзорни одбор Предузећа, у року од 120 дана од дана ступања на снагу ове 
Одлуке, утврдиће и Градском веће града Кикинда поднети на сагласност ценовник 
услуга одвођења и пречишћавања отпадних вода . 

Члан 66.   
Категорије за сврставање, поступак, начин и услове за остварење права 

субвенционисаних категорија корисника утврђује  Градско веће града Кикинда у року 
од 120 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 

               Члан 67.   
Власници и корисници објеката који су нелегално прикључени на јавну 

канализацију за отпадне воде дужни су да, у року од 30  дана стуапања на снагу ове 
Одлуке, Предузеће обавесте о коришћењу јавне канализације за отпадне воде и уредно 
измирују своје обавезе.  

Власници и корисници објеката у деловима града у којима је изграђена јавна 
канализација за отпадне воде дужни су да, у року од једна године од стуапања на снагу 
ове Одлуке, своје објекте прикључе на јавну канализацију, односно да по протеку рока 
плаћају накнаду у складу са законом и посебном одлуком. 

Корисници који  испуштају техничке и технолошке отпадне воде, а чији су 
објекти  прикључени на јавну канализацију, дужни су да  у року утврђеним актом 
Предузећа уграде уређај за мерење количине испуштених отпадних вода.  

Члан 68.   
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о јавној канализацији 

(„Службени лист општине Кикинда“, бр.12/02 и 10/15), осим у делу који се односи  на 
јавну канализацију за атмосверске воде.  

Члан 69.  
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

Града Кикинде“. 
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