На основу члана 20.став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Србије'', број 129/07 и 83/14), члана 2. и члана 13. Закона о
комуналним делатностима (,,Службени гласник Републике Србије", број 88/11), члана 39.
Закона о прекршајима („Службени гласник Републике Србије“, број 65/13), члана 15. став
1. тачка 5. и члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине Босилеград (,,Службени гласник
Пчињског округа", број 16/08 и 20/09 и „Службени гласник града Врања“, број 45/13),
Скупштина општине Босилеград на седници одржаној дана 17.12.2014. године, донела је

ОДЛУКУ
О КАНАЛИЗАЦИЈИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком одређују се објекти канализације, прописују услови за коришћење и
одржавање, начин и услови прикључивања на јавну канализацију и мере заштите објеката
канализације на подручју општине Босилеград.
Члан 2.
Канализација служи за одвођење отпадних и атмосферских вода и задовољавање
општих интереса у погледу одржавања јавне хигијене и здравља
Члан 3.
Управљње и одржавање јавне канализације поверав се Јавно комуналном
предузећу,,Услуга" Босилеград (у даљем тексту: ЈП ,,Услуга").
Члан 4.
У Босилеграду постоји сепарациони канализациони систем који се састоји од:
- канализације за одвођење фекалних и других отпадних вода и
- канализација за одвођење атмосферских вода.
Члан 5.
Канализација се дели на јавну и кућну канализацију.
Јавну канализацију чине следећи објекти:
-улична- фекална канализација,
-секундарна мрежа фекалне канализације у блоковској изградњи
-улична атмосферска канализација,
-таложници и
-сливници.
Кућну канализацију чине:
-сви вертикални и хоризонтални водови у зградама са санитарним уређајима,
-уређаји за одвођење или таложење отпадних вода,
-контролна окна,
-каналски прикључак или сабирни канал и
-сливници.
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Члан 6.
Јавна канализација почиње од првог ревизионог шахта, укључујући и шахте
гледајући од грађевинског објекта и даље.
Кућна канализација почиње од места споја са јавном канализацијом, односно од
првог ревизионог шахта, из ст. 1. овог члана, ако се прикључак остварује преко ревизиони
шахт, па даље према грађевински објекат.
Члан 7.
Радове на изградњи јавне канализације изводи ЈП ,,Услуга", или друго предузеће
овлашћено од ЈП ,,Услуге" или општине Босилеград, према одредбама ове одлуке,
грађевинско-техничким и другим прописима којима се регулише начин изградње и
коришћење објеката из члана 5. став.1. ове одлуке .
Члан 8.
Изграђени објекти јавне канализације постају имовина ЈП ,,Услуга".
ЈП ,,Услуга" у обавези је да се стара о :
-одржавању у исправном стању јавне канализације,
-условима изградње нове и реконструкције постојеће јавне канализације и
-ажурност плана мрежа јавне канализације и катастру подземних инсталација,
преме важећим прописима.
Члан 9.
Накнада за коришћење јавне канализације плаћа се по ценовнику на који сагласност
даје Скупштина Босилеград или други надлежни орган.

II СПАЈАЊЕ КУЋНЕ СА ЈАВНОМ КАНАЛИЗАЦИЈОМ
Члан 10.
Услови и одобрење за прикључак на јавну канализацију даје ЈП,,Услуга".
Радове на изради прикључка на јавну канализацију изводи искључиво ЈП,,Услуга",
а на основу захтева инвеститора.
ЈП,,Услуга" је у обавези да најкасније у року од 30 дана од дана пријема захтева из
става два овог члана изведе радове на изградњи прикључка, под условима да за то дозволе
временски услови и решени правмо-имовински односи.
Трошкови израде прикључка на јавну канализацију падају на терет инвеститора –
корисника прикључка.
Члан 11.
Забрањено је самовољно прикључивање на јавну канализацију.
Ако се прикључак изведе на начин из става 1. овог члана, ЈП,,Услуга" је у обавези
да такав прикључак искључи из јавне канализације против лица, које је самовласно
извршило прикључење, подносе пријаву и тужбу надлежним органима.
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Члан 12.
Сливници и објекти који леже испод висине до које се може пружити клон из
уличног канала могу се спојити са јавном канализацијом, само ако одговарајући спољни
канал тих објеката има аутоматске или ручне затвараче.
Сви корисници за које ЈП ''Услуга'' процени да постоји опасност од изливања
фекалне канализације према објектима морају уградити ручне или аутоматске затвараче.
Пољски клозети који нису прописно урађени и немају испираче, није дозвољено да
се прикључују на јавну канализацију.
Члан 13.
У случају да на јавним или саобраћајним површинама има више уличних канала, на
које се може извршити прикључење објеката, ЈП,,Услуга" треба одредити на који канал ће
се поједини објекти прикључити.
Члан 14.
Ако се каналски спој са јавном канализацијом не може извести посредно због
конфигурације терена у том случају може се установити право службености преко имање
суседа у складу са посебним законским прописима.
Власник, односно корисник имања или објекта који добија каналску везу преко
суседног имања, дужан је да по завршетку извођења радова доведе суседно имање у
првобитно стање и надокнади штету проузроковану радовима на суседном имању.
Члан 15.
Сва правна и физичка лица која накнадно прикључују своје објекте на изграђену
канализацију дужни су да надокнаде сразмерни део трошкова изградње јавне канализације,
према стварним трошковима изградње односно ценама које важе у време прикључивања.
Члан 16.
На захтев власника или корисника објекта може се изградити улична канализација,
као привремени објекат ако власник или корисник објекта, који треба прикључити сноси
трошкове изградње предметне канализације.
Након изградње трајне канализације власник и корисник објекта из става 1. овог
члана, дужан је да прикључи своју кућну канализацију на изграђену уличну канализацију,
који има трајни карактер најкасније у року од 6 месеци од дана завршетка изградње и то о
свом трошку.
Члан 17.
Сваки објекат који се спаја са јавном канализацијом мора имати засебан прикључак.
Сваки објекат који се прикључује, на хоризонталној делу канализације и то у делу
између споја са јавном канализацијом и објекта мора имати прописни ревизиони шахт са
металним поклопцем прописно урађен у свему према уловима које издаје ЈП Услуга.
Минимални пречник прикључка је 110 мм, а максимални 150 мм.
Члан 18.
Радове на постављању сливника и прикључка сливника, који одводи воду са
коловоза изводи ЈП ,,Услуга" Босилеград на терет извођача радова на изградњи пута
(улице).
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Члан 19.
Власник или корисник објекта дужан је спојити своју кућну канализацију са
уличном канализацијом најкасније у року од 6 месеци од дана изградње уличне
канализације.
Власник или корисник објекта, који је поседовао септичку јаму или пољски ВЦ
дужан је да поменуте објекте очисти, дезинфикује и поруши, приликом спајања кућне
канализације са уличном канализацијом.
ЈП ,,Услуга" несме извршити спајање кућне са уличне канализације док власник или
корисник објеката не поступи по одредби става 2. овог члана.
Члан 20.
Спајање кућне са уличном канализацијом неће се одобрити:
1) ако за објекат, који се прикључује на јавну канализацију није издата грађевинска
дозвола,
2) ако уређаји за одвођење отпадне воде нису изведени у складу са важећим
техничким прописима и
3) ако нису изграђени уређаји за претходно пречишћавање отпадних вода од
предмета и штетних материја.
Члан 21.
Забрањено је:
1) прикључивање септичке јаме на јавну канализацију,
2) спајање фекалне и атмосферске канализације и
3) укључивање сливника, одлука и других одвода атмосферске воде у фекалну
канализацију.
Због кршења забране из става 1. овог члана ЈП ''Услуга'' може: власника-корисника
искључити са водоводне и канализационе мреже до отклањање утврђених недостатака на
канализационој мрежи за нормално функционисање, против лица које је извршило такво
прикључење да поднесе пријаву до комуналној инспекцији и да поднесе тужбу пред
надлежним судом у колико је забрањеном радњом проузрокована нека материјална штета.

III ОДРЖАВАЊЕ
Члан 22.
Јавну канализацију оржава ЈП ,,Услуга".
Каналски прикључак, од споја са уличним цевима до првог ревизионог шакта у
дворишту или имању корисника одржава ЈП ,,Услуга", с тим што трошкове одржавања
падају на терет корисника.
ЈП ,,Услуга" је у обавези да у року од 24 часа, по пријављивању квара на јавну
канализацију или каналском прикључку, преузме мере на отклањању насталог квара.
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Члан 23.
ЈП ,,Услуга" не одговара за сметњу, штети или немогућности одвођења воде
насталих услед више силе (провала облака, нагло топљење снега, земљотреса и сл.).
По престанку дејства више силе ЈП ,,Услуга" је у обавези да доведе јавну
канализацију у исправно функционално пређашње стање.

IV ЗАШТИТНЕ МЕРЕ
Члан 24.
ЈП ,,Услуга" има искључиво право да отвара поклопце ревизионих шахта и
сливника на јавној канализацији, да врши реконструкцију, замени цеви и слично.
Забрањено је неовлашћеним лицима да отварају поклопце ревизионих шахтева и
сливника на јавној канализацији.
Члан 25.
Власник, односно корисник објекта дужан је да без одлагања отклони квар на
кућној канализацији, а најкасније у року од 3 дана.
У случају да власник односно корисник објекта не отклони квар у року из става 1.
овог члана или недозволи да се исти отклони, ЈП ,,Услуга" је овлашћена да и без налога
надлежног инспекцијскогоргана искључи такав објекат из водоводне мреже, до отклањања
квара.
Трошкови отклањања квара на кућној канализацији у случају ст. 2. овог члана
падају на терет власника односно корисника објекта.
Наплатни трошкови из става 3. овог члана ЈП ,,Услуга" врши преко рачуна за
потрошњу воде.
Члан 26.
У јавну и кућну канализацију забрањено је: испуштати или избацивати све што
може оштетити јавну канализацију или штетно деловати на здравље људи који раде на
одржавању канализације и то:
-воду са киселинама, алкалијама и разним солима,
-вода која у себи садржи бензин, уља или масти и остале агресивне материје која
могу разложити материјал од кога је канал изграђен,
-проузроковаће заразе или паразитске болести или материјале заражене таквим
клицама,
-радио активни отпадни материјал,
-материјали који развијају токсичне или експлозивне плинове или врши друге
штетне утицаје на саме канале и околину и
-смеће, пепео, угинуле животиње, изнутрице, разни грађевински материјал, крпе,
комину, снег и друге предметне ствари које могу оштетити јавну канализацију или
угрозити њено исправно функционисање.
Уколико се утврди да је правно или физичко лице изазвало зачепљење канализације
или механичко оштећење, трошкови отчепљења квара падају на терет оног субјекта чијом
је кривицом дошло до зачепљења, односно оштећења канализације.
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Члан 27.
Власници, односно корисници објекта, који се баве привредном делатношћу, који
до дана доношења ове одлуке нису имали у свом објекту уређаје за пречишћавање опасних
и других отпадних вода из члана 26, ове одлуке дужни су да такве уређаје уграде најдуже у
року од годину дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Власници, односно корисници објекта који не поступе по ставу 1. овог члана,
дужни су да надокнаде штету која настане на објекту јавне канализације због испуштања
воде из чл.26. ове одлуке.
Члан 28.
Забрањено је паркирање јавних возила као истовар разних материјала изнад
уличних ревизионих шахтова.
Члан 29.
Уређаји из члана 5. ове одлуке морају се извести и употребљавати по одредбама ове
одлуке, као и по техничким и другим прописима који регулишу ову материју.
Члан 30.
Приликом извођења радова на изградњи, реконструкцији и одржавања објеката,
који се налазе, поред, изнад или испод изграђених објеката јавне канализације, извођач
радова је дужан да чува од оштећења објеката јавне канализације и да надокнади све
трошкове санације у случају оштећења.
Извођач радова је дужан да, пре почетка радова из става 1. овог члана благовремено
пријави ЈП ,,Услузи" намераване радове, ради добијања сагласности и услова за извођење
истих.

V ТЕНИЧКИ НАДЗОР
Члан 31.
Надзор над применом ове одлуке врши општинска комунална инспекција.
Члан 32.
У вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор је овлашћен и дужан да:
-контролише исправност рада канализационе мреже,
-контролише да ли се коришћење канализационе мреже врши у складу са условима
утврђеним овом одлуком,
-нареди извршавање утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање
недостатка и
-предузима друге мере утврђене Законом о комуналним делатностима и овом
одлуком.
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VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 33.
Новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај ЈП
,,Услуга":
1) ако на захтев инвеститора не изведе прикључак (чл.10.ст.3.),
2) ако изврши спајање кућне са уличном канализацијом, а инвеститор није поступио
по одредбама чл.19.ст.7.,
3) ако одобри спајање кућне са уличном канализацијом супротно одредби члана 20.
4) ако изврши прикључење септичке јаме на јавну канализацију, (чл.ст.1. тач.1.),
5) ако изврши спајање фекалне и атмосферске канализације (члана 21.ст.1. тач.2),
6) ако изврши укључење одлука и других одвода атмосферские воде у фекалну
канализацију (чл. 19. ст.1. тач.3.),
7) ако у року од 24. часа по пријављивању квара на јавној канализацији или на
канализационом прикључку не предузме мере за отклањање квара (члана 22.ст.3),
8) ако по престанку дејства више силе не доводе јавну канализацију у исправно
функционално пређашње стање (чл.23.ст.2.) и
9) ако не поступи по одредби чл.25.ст.2.
Новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 динара, за прекршај из става 1. овог
члана казниће се и одговорно лице у ЈП ,,Услуга".
Члан 34.
Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се за прекршај на лицу места ЈП
,,Услуга",
1) ако неискључи бесправно изведен прикључак на јавну канализацију (чл.11.ст.2.)
и
2) aко изведе канализациои прикључак чији је пречник мањи од 150 мм (чл.17.ст.2).
Новчаном казном од 5.000,00 динара за прекршај из става 1. овог члана казниће се и
одговорно лице ЈП ,,Услуга".
Члан 35.
Казниће се за прекршај правно лице од 50.000,00 до 500.000,00 динара,
1) ако се изврши самовољно прикључивање на јавну канализацију (чл.11.ст.1.),
2) ако не поступи по одредби чл.14.ст.2.,
3) ако неизврши прикључење кућну канализацију са уличној канализацији у року од
6 месеци од дана изградње уличне канализације (чл.16.ст.2. и чл.19.ст.1.),
4) ако приликом спајања кућне канализације са уличном канализацијом не поступи
у смислу одредбе чл.19.ст.2.,
5)ако изврши прикључење септичке јаме на уличну канализацију (чл.21.ст.1.тач.1.),
6)ако изврши спајање фекалне и атмосферске канализације (чл.21.ст.1.тач.2.),
7) ако изврши укључење одлука и друге атмосверске воде у фекалну канализацију
(чл.21.ст.1.чл.3.),
8) ако неотклони квар на кућној канализацији (чл.25.ст.1.),
9) ако поступи супротно одредби чл.26.,
10) ако непоступи по одредби чл.27.ст.1.,
11) ако користи уређаје супротно одредбама ове одлуке (чл.29) и
12) ако отпочне са радовима супротно одредбама чл.30.ст.2.
Новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 динара за прекршај из става 1. овог члана
казниће се и одговорно лице у правном лицу.
7

Новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 динара за прекршај из ст.1. овог члана
казниће се и физичко лице.
Члан 36.
Новчаном казном од 50.000,00 динара казниче се за прекршај на лицу места правно
лице:
1) ако изврши самовласно прикључење на уличну канализацију, (члан 11.ст.1.),
2)ако отвара поклопце ревизионих шахтова сливника на јавној канализацији
(чл.24.ст.2.) и
3) ако паркира возила или врши истовар огревног материјала изнад ревизионих
шахтова на уличној канализацији (чл.28),
Новчаном казном од 5.000,00 динара за прекршај ст.1. овог члана казниће се
одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном од 5.000,00 динара за прекршај ст.1. овог члана казниће се и
физичко лице.
Члан 37.
Новчаном казном из чл.34. и 36. Одлуке наплаћује комунална инспекција на лицу
места.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 38.
Питања која нису обухваћена одредбама ове одлуке регулишу се непосредном
применом одредбе закона и других прописа којима се регулише обављање комуналне
делетности.
Члан 39.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о канализацији на подручју
општине Босилеград (,,Службени гласник Пчињског округа", бр.4/2009).
Члан 40.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику
града Врања".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД,
број:06-297/2014
У Босилеграду, дана 17.12.2014. године

ПРЕДСЕДНИК,
Саша Миланов
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Образложење

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је
учлану 2 .Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник Р Србије“, број: 88/2011), члану 39. Закона
о прекршајима („Службени гласник Р Србије“, број: 65/2013), члану 15. став 1. тачка 5. и
члану 37. став 1. тачка 6. Статута општине Босилеград („Службени гласник Пчињског
округа“, број 16/08 и 20/09).
Чланом 2. Закона о комуналним делатностима регулисано је да локална
самоуправа , у складу са са овим законом, ствара услове за обезбећење одговарајучег
квалитета, обима, доступности и континуитета, као и надзор над њиховим вршењем.
Чланом 15. став 1. тачка 5. Статута општине Босилеград, регулисано је да
општина у вршењу своје надлежности преко својих органа, у складу са Уставом и законом
утврђује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности.
Полазећи од напред наведеног, као и обавезе усклађивања прописа Општине са
одредбама новог Закона и Статута општине, приступило се изради нове Одлуке о
канализацији на подручју општине Босилеград.
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