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На основу члана 6. у вези са чланом 2. став 1. тач. б) Закона о комуналним дјелатностима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 124/11), члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 28. Статута Општине 

Козарска Дубица („Службени гласник Општине Козарска  Дубица“, бр. 5/06 - пречишћени текст, 

6/07, 12/07 и 2/08), Скупштина Општине Козарска Дубица на 35. редовној сједници одржаној дана 

04.07.2012. године, донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

о пречишћавању и одвођењу отпадних вода 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 1. 

Овом Одлуком уређује се пречишћавање и одвођење отпадних вода, одржавање и 

експлоатација канализационе мреже и утврђују услови и начин коришћења канализационе мреже 

и унутрашњих инсталација канализације на територији Општине Козарска Дубица. 

Пречишћавање и одвођење отпадних вода је комунална дјелатност од посебног 

друштвеног интереса индивидуалне комуналне потрошње.   

 

Члан 2. 

Под канализационом мрежом, у смислу ове одлуке подразумјевају се: канализациона 

мрежа са припадајућим објектима (ревизиона окна, канализациони прикључци) и постројења за 

пречишћавање и испуштање отпадних вода. 

Под унутрашњим инсталацијама канализације, у смислу ове одлуке, подразумијевају се: 

инсталације и објекти (уређаји) за одвођење отпадних вода из зграда и других објеката у 

канализациону мрежу до првог ревизионог окна иза регулационе линије.  

 

Члан 3. 

Предузеће А.Д. „Водовод“ Козарска Дубица (у даљем тексту: давалац услуге) одржава 

канализациону мрежу и стара се о њеном проширењу и повећању капацитета у складу са важећим 

општинским плановима просторног уређења.  

Канализациони прикључци који нису изведени у складу са пројектним рјешењем и 

техничким условима водоводног предузећа односно немају изграђено главно ревизионо окно, те 

канализациони цјевовод нема прописани нагиб цијеви (1-3%) и канализациони прикључак нема 

минимално допуштени пресјек цијеви, морају се у року које одреди водоводно предузеће 

прилагодити техничким условима и пројектном рјешењу које ће урадити водоводно предузеће 

 

Члан 4. 

Давалац услуге дужан је да обезбједи да се отпадне воде са територије Општине Козарска 

Дубица на којој је  изграђена канализациона мрежа непрекидно одводе, у складу са постојећим 

капацитетима и пропусном моћи.  

Изузетно, ако радови на одржавању или реконструкцији појединих дијелова 

канализационе мреже то захтјевају, давалац услуге може привремено забранити кориштење 

појединих унутрашњих инсталација канализације, односно појединих дијелова канализационе 

мреже.  

У овом случају давалац услуге дужан је најкасније три дана прије планираних радова 

издати саопштење за јавност путем средстава локалног информисања, као и потребно упутство за 

кориснике канализације мреже.  

У случају ванредног квара на канализационој мрежи, давалац услуге може и без 

претходног саопштења за јавност да забрани кориштење појединих дијелова канализационе 

мреже за вријеме док трају радови на отклањању квара.  
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II СПАЈАЊЕ УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА КАНАЛИЗАЦИЈЕ СА 

КАНАЛИЗАЦИОНОМ МРЕЖОМ 
 

Члан 5. 

Унутрашње инсталације канализације зграда или других објеката који се налази у улици 

или граничи са улицом у којој је изграђена улична водоводна и канализациона мрежа морају да се 

споје са том мрежом.  

Са уличном канализационом мрежом спаја се и зграда, односно објекат у улици у којој 

није изграђена улична водоводна мрежа, а који има индивидуалан извор водоснабдјевања.  

 

Члан 6. 

Спајање зграде или другог објекта са уличном канализационом мрежом мора да се 

изврши у року од шест мjесеци рачунајући од дана када су се стекли услови из члана 5. ове 

одлуке. Захтјев за спајање дужан је да поднесе носилац права кориштења односно власник зграде 

или другог објекта.  

Ако носилац права кориштења зграде, односно власник зграде не поднесе захтјев из става 

1. овог члана у прописаном року, такав захтјев могу поднијети лица која користе зграду. 

По извршеном спајању зграде или другог објекта са уличном канализационом мрежом, 

носилац права кориштења, односно власник зграде или другог објекта дужан је да напуштену 

септичку јаму испразни и очисти и то најкасније у року од 15 дана.  

 

Члан 7. 

Унутрашње инсталације канализације спајају се са канализационом мрежом преко 

канализационог прикључка.  

Канализациони прикључак је цијевни спој од уличне канализационе мреже до првог 

ревизионог окна иза регулационе линије на који је спојен канализациони прикључак. 

 

Члан 8. 

Свака зграда, стамбени или пословни објекат мора да има, по правилу, посебан 

канализациони прикључак.  

У стамбеним зградама са више улаза за сваки улаз поставља се, по правилу, посебан 

канализациони прикључак.  

 

Члан 9. 

Канализациони прикључак поставља се тако што се унутрашње инсталације канализације 

непосредно спајају са уличном канализационом мрежом.                                                                                                    

Изузетно, ако то конфигурација терена и други услови захтијевају, унутрашње 

инсталације канализације могу се спојити са уличном канализационом мрежом преко сусједног 

земљишта.                                         

 

Члан 10. 

Техничке податке, односно услове за пројектовање канализационог прикључка на основу 

техничких норматива одређује давалац услуга.                                                                                    

Приликом изградње или реконструкције зграде, стамбеног или пословног објeкта давалац 

услуге је дужан да се при одређивању услова из става 1. овог члана придржава правила струке, а 

у складу са важећим стандардима. 

 

Члан 11. 

Услове за канализациони прикључак давалац услуге издаје на захтјев инвеститора. 

Инвеститор је дужан да пројекат канализационог прикључка изради према добијеним условима.  
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Давалац услуге оцјењује усаглашеност пројекта из става 1. овог члана са издатим 

условима и инвеститору издаје потврду - сагласност о томе.  

 

Члан 12. 

Монтажне радове на канализационом прикључку врши давалац услуге на захтјев 

инвеститора. Инвеститор је дужан да уз захтјев приложи одговарајућу техничку документацију.  

Давалац услуге је дужан да монтажне радове на канализационом прикључку изврши 

најкасније у року од осам дана од дана пријема захтјева из става 1. овог члана, под условом  да су 

сви претходни радови већ изведени.  

Изузетно, ако се са тим сагласи давалац услуге, монтажне радове на канализационом 

прикључку могу да изведу, под надзором даваоца услуге и друга правна лица уколико су 

регистрована за обављање наведених дјелатности, односно уколико изводе радове на 

унутрашњим инсталацијама канализације.                                                                             

Трошкове постављања канализационог прикључка сноси инвеститор.  

 

Члан 13. 

Прикључење унутрашњих инсталација канализације на уличну канализациону мрежу за 

потребе корисника зграде врши се пошто је издато одобрење за употребу зграде.  

 

Члан 14. 

Забрањено је:  

1) самовољно спајање унутрашњих и других инсталација канализације са 

канализационом мрежом;  

2) одвођење отпадних вода преко унутрашњих инсталација канализације сусједне зграде, 

односно земљишта;  

3) уграђивање одводне цијеви на дијелу канализационог прикључка од уличне 

канализационе мреже до првог ревизионог окна иза регулационе линије;  

4) у канализациону мрежу упуштати материје које ометају протицање или 

пречишћавање отпадних  вода или које могу оштетити канализациону мрежу;  

5)  спајање унутрашњих инсталација канализације и других инсталација на канал 

сепаратног система канализационе мреже супротно његовој намјени.  

Изузетно од тачке 4. став 1. овог члана, давалац услуге може дозволити на одређеним 

мјестима убацивање снијега и леда у канализациону мрежу.  

 
Члан 15. 

(1) У канале за одвођење оборинских вода сепаратног дијела јавног канализационог 

система забрањено је испуштати: 

а) отпадне воде из стамбених, јавних, комуналних и индустријских објеката; 

б) атмосферске воде са јако загађених индустријских површина;  

в) индустријске отпадне воде без обзира да ли су претходно обрађене на интерним 

уређајима за пречишћавање. 

(2) У сепаратни дио јавне канализације којим се сакупљају и одводе отпадне воде из 

домаћинстава, јавних и привредних организација забрањено је испуштати: 

а) употребљене воде од прања и поливања улица и других јавних површина, од прања 

возила, као и друге индустријске мало загађене воде у којима су концентрације 

полутаната ниже од вредности које се могу очекивати у ефлуенту градског построје-ња 

за пречишћавање, 

б) расхладне и друге сличне технолошке воде као и атмосферске воде. 

 

Члан 16. 

(1) У систем јавне канализације не смију се испуштати супстанције које могу механички 

оштетити канализациони систем или које су хемијски јако агресивне према конструкционим и 
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другим материјалима, које су токсичне или стварају токсичне супстанције, материје непријатног 

мириса или које стварају експлозивне паре и гасове. 

(2) Ниједно правно или физичко лице не смије у јавни канализациони систем испуштати 

нити изазвати испуштање вискозних и других материја које угрожавају режим тока отпадних вода 

у било ком дијелу мреже, стабилност објеката канализационе мреже, нормалне биохемијске 

процесе у канализационој води, предвиђене услове за вршење текуће контроле и поправке мреже 

или утицати на повећавање трошкова експлоатације и нормално функционисање постројења за 

пречишћавање. Ту спадају: 

а) отпаци (чак и у уситњеном облику), смеће, кућни отпад, шут, стакло, муљ, пепео, 

влакнасти материјали; 

б) комина, талози, квасац, кожни отпаци, длаке, силажа, отпаци од клања стоке; 

в) материје које садрже сепарабилна и емулгована уља, као и масти животињског и 

биљног поријекла; 

г) течно и чврсто стајско ђубриво; 

д) супстанце које очвршћавају као на примјер: цемент, креч, кречна вода, гипс, малтер, 

скроб од кромпира, вештачке смоле, битумен, катран; 

ђ) средства за дезинфекцију и чишћење, детерџенти и производи за прање који доводе до 

стварања енормно велике количине пене; 

е) запаљиве супстанце и супстанце које граде запаљиве и потенцијално експлозивне 

смјеше, на примјер: сепарабилни, емулзивни и лаки флуиди као што су: бензин, грејно 

гориво, уља за подмазивање, карбиди који граде ацетилен; 

ж) радиоактивне материје (поступати према посебним прописима о начину испуштања, 

чувања и обрађивања радиоактивних отпадака); 

з) паре и гасови, као на примјер: хлор, водоник-сулфид, цијановодонична киселина и 

супстанце које стварају такве гасове или паре; 

и) агресивне или токсичне супстанце уколико се налазе изнад прописаних Граничних 

вриједности, као на примјер: киселине, базе, соли, супстанце за третирање биља и 

пестициди, супстанце које реагују са отпадном водом производећи опасне продукте 

или ефекте, хлорована једињења као што су перхлоретилен, дихлоретилен, 

трихлоретилен, хлороформ, угљен тетрахлорид, итд. 

 

Члан 17. 

(1) Дозвољене вриједности параметара у отпадним водама које се смију испуштати у 

систем јавне канализације дефинисане су чланом 19. Правилника о условима испуштања отпадних 

вода у јавну канализацију (Службени гласник Републике Српске бр. 44/01), а аналитичке методе 

одређивања наведених параметара дате су у Анексу 1 истог Правилника. 

(2) Уколико квалитет отпадних вода не задовољава норме правилника поменутог у ставу 

(1) овог члана, корисник јавне канализације обавезан је да предузме одговарајуће мјере које ће 

свести загађење у дозвољене границе (предтретман на интерном постројењу за пречишћавање). 

(3) У сагласности са начелом "загађивач плаћа" све трошкове испитивања сопствених 

отпадних вода плаћа корисник јавне канализације, као и прописану накнаду, посебним прописом, 

за загађење. 

(4) Уколико резултати анализе квалитета отпадних вода корисника јавне канализације нису 

у складу са граничним вредностима дефинисаним Правилником о условима испуштања отпадних 

вода у јавну канализацију или се покаже да таква отпадна вода представља непосредну опасност за 

живот и здравље људи који одржавају канализацију или за стабилност и нормално функционисање 

објеката градске канализације, комунално предузеће које управља јавном канализацијом као 

давалац услуге има право да од корисника захтјева обустављање испуштања такве отпадне воде 

све док постоји опасност од наведених посљедица и да истовремено о таквом случају извјести 

надлежне органе општине, управу дистрикта ријечног слива и слива као и надлежно 

Министарство за водопривреду. 

 

Члан 18. 

(1) Одговорност за квалитет испуштених отпадних вода је на ономе ко врши испуштање, 

тј. кориснику канализације. 
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(2) Уколико услијед грешака у раду корисник канализације изазове испуштања која могу 

оштетити систем јавне канализације, мора одмах обавјестити одговорно лице у комуналном 

предузећу даваоцу услуга одвођења отпадних вода. 

 

Члан 19. 

За сва испуштања отпадних вода у градску јавну канализацију мора постојати сагласност и 

дозвола предузећа „Водовод“ а.д. Коз. Дубица које управља и одржава јавни канализациони 

систем. 

 

III ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНОГ ПРИКЉУЧКА  

 

Члан 20. 

Канализациони прикључак одржава о свом трошку давалац услуге.                      

Давалац услуге је  дужан да кориснике унутрашњих инсталација канализације, осим у 

случају неодложних радова, унапријед обавијести о планираним радовима на одржавању 

канализационог прикључка.  

 

Члан 21. 

Носилац права кориштења зграде, односно власник или посједник зграде, куће, стамбеног 

или пословног објекта стара се о одржавању ревизионог окна између грађевинске и регулационе 

линије и сноси трошкове тога одржавања.  

Ревизионо окно мора да се одржава тако да омогућује правилно функционисање 

унутрашњих инсталација канализације, као и несметан рад у њему.  

 

Члан 22. 

Носилац права кориштења зграде, односно власник зграде и други корисници зграде, 

односно власник куће, стамбеног или пословног објекта, дужни су да омогуће приступ 

овлаштеним радницима даваоца услуге као и санитарном инспектору у зграду, односно на 

земљиште које припада згради: 

-  ради контроле исправности унутрашњих инсталација канализације и ревизионог окна и 

узимања узорка отпадних вода ради анализе, 

- ради поправка дијела канализационе мреже која се налази на земљишту које припада 

згради, односно стамбеном или пословном објекту, а у којем је случају давалац услуге је дужан о 

свом трошку вратити земљиште у првобитно стање одмах по отклањању квара. 

 

 

IV  ПЛАЋАЊЕ  КОРИШТЕЊА  КАНАЛИЗАЦИОНЕ  МРЕЖЕ  

 

Члан 23. 

За одвођење отпадних вода плаћа се накнада. 

Накнада се обрачунава и плаћа по јединици мјере- m
3
 одведене отпадне воде. 

Цијену m
3
 одведене отпадне воде одређује давалац услуге уз претходну сагласност 

овлаштеног органа Општине. 

 

 

V  НАДЗОР  

 

Члан 24. 

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности прати обављање 

комуналне дјелатности пречишћавање и одвођење отпадних вода у складу са законом, другим 

прописима и овом Одлуком. 
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Управни надзор над примјеном ове Одлуке врши Министарство за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију Републике Српске. 

Инспекцијски надзор (контролу) над спровођењем ове Одлуке врши комунална полиција 

Општине, а по указаној потреби или на захтјев комуналне полиције Општине надзор може 

извршити и друга инспекција. 

 

 

  VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 25. 

Новчаном казном од 500 до 2.500,00 КМ казниће се за прекршај давалац услуге:  

1)  ако не обезбједи непрекидно одвођење отпадних вода у канализациону мрежу (члан 4. 

став 1.);  

2)  ако код унапријед планираних радова на одржавању или реконструкцији појединих 

дијелова   канализационе мреже не изда саопштење за јавност (члан 4. став 3.);  

3) ако не изда на захтјев инвеститора услове за канализациони прикључак (члан 11.);  

4) ако монтажне радове на канализационом прикључку не изврши у року из члана 12. 

став 3. ове Одлуке;  

5)  ако прикључи унутрашње инсталације канализације на уличну канализациону мрежу 

прије него што је издато одобрење за употребу зграде, односно одобрење за употребу 

тих инсталација (члан 13.);  

6)  ако канализациони прикључак не одржава у исправном стању (члан 20.);  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице даваоца услуге новчаном 

казном од 150 до 800 КМ.  

 

Члан 26. 

Новчаном казном од 500 до 2.500,00 км казниће се за прекршај правно лице:  

1) ако не поднесе захтјев за спајање унутрашњих инсталација канализације са 

канализационом мрежом или ако у року од 15 дана од дана извршеног спајања тих 

инсталација са  канализационом мрежом  не испразни и не очисти напуштену 

септичку јаму (члан 6. ст. 1. и 3.);  

2) ако изврши самовољно спајање унутрашњих и других инсталација канализације са  

канализационом мрежом ( члан 14. став 1. тачка 1.);  

3) ако одводи отпадне воде преко инсталација канализације сусједне зграде односно 

земљишта ( члан 14. став (1) тачка 2.);  

4) ако угради одводну цијев на дијелу канализационог прикључка од уличне 

канализационе мреже до првог ревизионог окна иза регулационе линије ( члан 14. став 

1. тачка 3.);  

5) ако изврши спајање унутрашњих инсталација канализације и других инсталација на 

канал сепаратног система канализационе мреже супротно његовој намјени ( члан 14. 

став 1. тачка 5.);  

6)   ако не одржава прво ревизионо окно иза регулационе линије у исправном стању (члан 

21.);  

7)   ако не омогући приступ у зграду или објекта, односно на земљиште овлашћеном 

раднику даваоца услуге ( члан 22.).  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 100 до 500 КМ 

одговорно лице у правном лицу као и физичко лице уколико поступа супротно ставу 1. овог члана. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 300 до 1200 КМ 

предузетник. 

 

Члан 27. 

Новчаном казном од 500 до 2.500,00 КМ казниће се за прекршај правно лице ако у 

канализациону мрежу упушта материје које ометају протицање или пречишћавање отпадних вода 

или које могу оштетити канализациону мрежу ( члан 14. став 1. тачка 4., члан 15. и члан 16.).         
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За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном 

казном од 100 до 500 КМ.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 100 до 

250 КМ.  

 

 

  VII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 28. 

Све зграде које се налазе у улицама или граниче се улицама у којима је изграђена улична 

водоводна и канализациона мрежа или које имају индивидуалан извор водоснабдјевања, а 

налазе се у улици у којој је изграђена улична канализациона мрежа, морају се спојити са градском 

канализацијом најкасније у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу ове одлуке.  

 

Члан 29. 

  Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука пречишћавању и одвођењу 

отпадних вода („Службени гласник Општине Козарска Дубица“, бр. 2/09). 

 

Члан 30. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

Општине Козарска Дубица". 

 

 

Број: 02-013-50/12.                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана: 04.07.2012. год.                                                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

Козарска Дубица                                                                                          Стојан Бањац 

 

 

 

Oбјављено у "Службеном гласнику Општине Козарска Дубица" бр. 05/12. 
 

  


