
 

 

 

ПРАВИЛНИК 
 

O TEХНИЧКИМ УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ЈАВНУ KАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ 

 

 

Стални и привремени канализациони  прикључак 

Члан 1. 

1) Канализациони прикључак може бити стални и привремени. 
 

2) По правилу, за сваког корисника се изводи стални прикључак за одвођење отпадних вода. 

3) Привремени канализациони прикључак може се одобрити ради привременог одвођења 

отпадних вода у случајевима утврђеним законом и другим прописима (нпр. легализација 

објекта, грађевински прикључак, промотивне и забавне активности на јавним местима и сл.). 

Сагласност за израду привременог канализационог прикључка даје ЈП „Кикинда“, према 

техничким условима који важе и за стални прикључак. 
 

4) После престанка потребе за његовим коришћењем, привремено изграђени прикључак се 

ставља вам функције на санитарно-технички исправан начин о трошку инвеститора или 

власника некретнине.  

 

Спајање на јавну канализациону  мрежу 

Члан 2. 

1) ЈП „Кикинда“ је у обавези да писаним путем обавести кориснике код којих су створени 

услови за прикључење на јавну канализациону мрежу. 

2) Koрисници су у обавези да се  у року од једне године прикључе на јавну канализацију од 

дана пријема обавештења од ЈП „Кикинда“. 

3) Прикључак кућне канализације за отпадне воде може да се изведе једино на месту 

предвиђеном пројектом јавне канализационе мреже и према техничком решењу о 

прикључењу ЈП „Кикинда“.  

4) Израда канализационог прикључка се изводи тако да се уз минималан трошак осигура 

функциониосање и квалитет прикључка,  а да се не наруши функционисање канализације 

раније прикључених корисника.  



 

 

 

Упутство за израду контролног окна канализације 
 

 

Члан 3. 

 

Према Одлуци о јавној канализацији, обавеза власника објекта који се прикључује на јавну 

канализацију је да изгради контролно окно  на прикључку непосредно иза регулационе линије, 

а највише 3,0 m унутар плаца. 

 

 

 

3) Контролно окно се изграђује након израде прикључка, и може бити кружног или квадратног  

облика од бетонских или ПВЦ цеви ø 600 мм. 
 

4) Минимални профил канализационог прикључка, без обзира на количину отпадне воде 

износи Ø 160 mm. Минималан пад цеви прикључка износи 1,0 %, а максимални 6,0 %. 

Прикључак се води од контролног окна кућне канализације и завршава спојем на постојећем 

контролном окну јавне канализационе мреже, односно до споја са цевоводом јавне 

канализационе мреже. 
 

5) Контролно окно мора бити изведено квалитетно, од водонепропусног бетона. На дну 

контролног окна треба да постоји обрађена кинета која омогућава несметан проток воде. 
 

6) Спој самог прикључка на цев или у контролно окно јавне канализационе мреже мора да се 

изведе преко за то предвиђеног фазонског комада, ради осигурања водонепропусности самог 

споја. 

 



 

 

7) Цев прикључка се поставља у предходно ископан канал чија ширина одговара пречнику 

прикључне цеви, на постељицу од песка и затрпава се у слојевима уз набијање. Вишак 

материјалa од ископавања канала се одвози на депонију. После израде канализационог 

прикључка испитује се његова функционалност и водонеппропусност. Обавеза корисника је да 

након потврђене функционалности прикључка доведе све оштећене површине у првобитно 

стање о свом трошку. 

8) Корисник је у обавези да обавести Предузеће након полагања, а пре затрпавања 

канализационе цеви у изведен канал, како би се потврдила техничка исправност прикључка од 

стране стучног лица Предузећа. 

 

Саставни делови  канализације за посебне намене и кућне канализације 

Члан 4. 

1) Канализацију за отпадне воде за посебне намене 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) 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. 

 

  



 

 

Услови коришћења и одржавање канализације за посебне намене и кућне 

канализације (унутрашња канализација) 

Члан 5. 

1) Унутрашња (кућна) канализација отпадних вода се не сме прикључити на атмосферску 

канализацију. 
 

2) Унутрашња канализација мора да буде изграђена тако да је заштићена од смрзавања и да 

буде омогућена њена редовна контрола, чишћење и одржавање у исправном стању.  

За све настале штете на јавној канализационој мрежи које настану због неправилне изградње, 

немарног одржавања или неправилног коришћења унутрашње канализације, одговара 

искључиво корисник, односно власник предметног објекта. 
 

3) Унутрашња канализација мора бити изграђена тако да је спречено враћање отпадних вода 

из јавне канализационе мреже (препорука да се угради неповратна клапна). Изливна места у 

објекту морају бити изведена изнад предвиђене коте успорене воде у јавној канализационој 

мрежи. Сутерени и подруми који се налазе испод ове коте морају бити одвојени од директног 

гравитационог начина одвођења вода у јавну канализациону мрежу. 
 

4) ЈП „Кикинда“ не одговара за штете настале због враћања отпадних вода из јавне 

канализационе мреже у просторе који се налазе испод коте успорене воде. 
 

 

Члан 6. 
 

1)  У јавну канализацију није дозвољено упуштање отпадних вода, вода из кишне канализације 

и других материја које би угрозиле режим тока одвођења отпадних вода. Такође није 

дозвољено  

испуштање чврстих материја (пепео, слама, отпаци и струготине метала, пластике, дрвета, 

стакла, отпад од текстила, отпад животињског порекла као што су перје, длака, животињска 

утроба и др.),  и вискозних материја, које саме или у контакту са другим материјама могу 

проузроковати сметње у објектима јавне канализације (отпадна уља и мазива и отпадна 

јестива уља, хемикалије и боје, као и 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, нафта и нафтни деривати и 

друго). 
 

2)  У јавну канализацију није дозвољено упуштање отпадних вода које садрже штетне и 

отпадне материје у количинама које могу штетно деловати на здравље људи, инсталације, 

објекте и уређаје канализације, као и на процес одвођења и биолошког пречишћавања 

отпадних вода. Квалитет воде која се може упуштати у јавну канализацију је дат у прилогу 1.  
 

3) Вредности параметара у табели у прилогу 1 означених са (*) могу бити у појединим 

случајевима преиспитане према препорукама Уредбе о граничним вредностима емисије 

загађујућих материја у води и роковима за њихово достизање (Сл.гласник РС бр. 67/11 , 48/12 и 

1/16). 
 

4) Одвођење свих вода из канализације за посебне намене (технолошке воде, загађене или 

потенцијално загађене отпадне воде) се изводи преко адекватног уређаја за предходно 

пречишћавање отпадних вода пре прикључка на јавну канализациону мрежу. Одвођење мора 

да се изведе преко контролног и мерног окна. 
 

5) Корисници који немају уређај за предтретман отпадних вода, а не испуњавају прописане 

услове Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде (прилог 1), 



 

 

плаћају услугу одвођења и пречишћавања отпадних вода по посебној цени дефинисаној 

Ценовником Предузећа, а до уградње уређаја за предходно пречишћавање.  
 

6) Корисник ће услугу одвођења ии пречишћавања отпадних вода плаћати по редовној цени 

ако за сваки месец достави доказ о квалитету испуштене воде у јавну канализациону мрежу од 

стране овлашћене лабораторије. Квалитет воде мора да буде усаглашен са параметрима из 

табеле у прилогу 1. 
 

7) Корисници који немају уређај за мерење количине испуштених отпадних вода, а воду 

користе из сопствених бунара, услуге канализације плаћају на основу Уговора са ЈП „Кикинда“ 

до уградње уређаја. 

 

8) Рок за уградњу уређаја за мерење количине испуштених отпадних вода у јавну канализацију 

је 3 (три) месеца од дана пријема налога за уградњу мерача протока од стране ЈП „Кикинда“. 

 

 

Члан 7. 
 

Корисник је дужан да своју унутрашњу канализацију са припадајућим уређајима одржава о 

свом трошку. 

 

Члан 8. 
 

Уколико корисници услуга уоче квар или загушење на канализационој мрежи треба о 

томе да обавесте ЈП „Кикинда“. ЈП је дужно да у року од 24 сата изађе на интервенцију 

и установи квар и затим га отклони у што краћем року. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Прилог 1: Параметри квалитета отпадне воде која се може упуштати у јавну 

канализацију 

 


