Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних
вода
Одлука је објављена у "Службеном листу општина Срема", бр. 9/2011, 21/2017 и 33/2018.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком регулише се пречишћавање и одвођење отпадних вода, одвођење атмосферских вода са јавних
површина, утврђује начин обезбеђивања средстава и прописују општи услови за изградњу, реконструкцију и
одржавање канализације у насељеним местима општине, начин обезбеђења континуитета одвођења и пречишћавања
атмосферских и отпадних вода, права обавезе комуналних предузећа и корисника комуналних услуга, начин плаћања
коришћења канализације, надзор над применом одредаба ове одлуке на територији општине Пећинци.

Члан 2.
Под пречишћавањем и одвођењем отпадних вода сматра се сабирање искоришћених вода од прикључка потрошача
на уличну мрежу, одвођење канализационом мрежом, пречишћавање и испуштање из мреже, као и чишћење
септичких јама.
Под одвођењем атмосферских вода сматра се сабирање и одвођење атмосферских вода, као и површинских вода са
јавних површина, путем цевовода, тунела, канала, акумулације и сл. њихово пречишћавање и испуштање из мреже.

Члан 3. 
Делатност из члана 2. ове одлуке врши Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Пећинци (у даљем
тексту: Предузеће).
Чишћење септичких јама може вршити и друга комунална предузеће и предузетници регистровани за ту делатност.

Члан 4.
Канализација се дели на јавну, индустријску и кућну.

Члан 5.
Јавну канализацију сачињавају:
1. колектори за одвођење отпадних вода, са ревизионим окнима (шахтовима),
2. црпне станице за препумпавање отпадних вода,
3. постројења за пречишћавање отпадних вода,
4. затворени колектори за одвод атмосферских вода, са ревизионим окнима (шахтовима), сливницима са
таложницима, уливним грађевинама и изливним грађевинама са таложницима,
5. главни отворени сабирни канали за одвођење атмосферских вода, са пропустима од тврдог материјала,
6. црпне станице за препумпавање атмосферских вода, и
7. улични отворени канали за одвођење атмосферских вода са пропустима од тврдог материјала.

Члан 6
Индустријску канализацију сачињавају:
1. колектори за одвод отпадних и атмосферских вода предузећа, других правних лица и предузетника до места
прикључка на јавну канализацију,
2. уређаји за предтретман индустријских отпадних вода предузећа, других правних лица и предузетника, и
3. црпне станице за препумпавање отпадних и атмосферских вода предузећа, других правних лица и предузетника.

Члан 7.
Кућну канализацију сачињавају инсталација за одвођење отпадних и атмосферских вода од индивидуалних објеката
и објеката колективног становања до места прикључка на јавну канализацију.

Члан 8.
Корисници канализације могу сами да изводе све радове у вези прикључења на јавну канализацију за одвођење
отпадних вода, осим самог прикључења на шахт на месту прикључења које врши Комунално предузеће, уз накнаду
стварних трошкова.

Комунално предузеће издаје техничке услове и упутства за извођење радова из става 1. овог члана, за сваки
поједини прикључак и одређује врсту материјала од којег ће корисници изграђивати објекте канализације у вези
прикључења на јавну канализацију за одвођење отпадних вода.

ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Члан 9.
О изградњи и реконструкцији објеката из члана 5. тачке 1. до 6. ове Одлуке у свим насељеним местима општине
стара се Комунално предузеће.

Члан 10.
Изграђени објекти из члана 5. тачка 1. до 3. предају се на коришћење, управљање и одржавање Комуналном
предузећу.
Комунално предузеће из става 1. овог члана дужно је да:
- одржава објекте из претходног става у исправном стању,
- издаје техничке услове и упутства за извођење радова на објектима из члана 6. и 7. ове Одлуке,
- контролише степен загађености упуштених отпадних вода од објеката из члана 6. и 7. на објекте из члана 5. тачка
1. најмање 4 пута годишње и по потреби предузима одговарајуће мере у складу са позитивним законским прописима,
- у циљу организовања ефикасног одржавања објеката из члана 5. тачка 1. и 2., обавља редовне и ванредне
прегледе тих објеката и да о нађеном стању води потребну документацију трајне важности.

Члан 11.
О одржавању комуналних објеката из члана 5. стара се Комунално предузеће.
Комунално предузеће дужно је да одржава објекте у исправном стању.
О одржавању објекта из члана 5. тачка 7. -улични отворени канали за одвођење атмосферских вода са пропустима
од тврдог материјала старају се корисници поред чијих су објеката изграђени канали.
Корисници су дужни да одржавају објекте из претходног става у исправном стању.

Члан 12.
О изградњи, реконструкцији и одржавању објеката из члана 6. и 7. ове Одлуке стара се корисник.

Члан 13.
На објектима из члана 5. ове одлуке, испод и изнад тих објеката не могу се изводити никакви радови којима се
може нарушити несметано и безбедно пречишћавање и одвођење отпадних вода.
Ако изградња комуналних и других објеката захтева измештање или реконструкцију објеката из члана 5. ове
одлуке, инвеститор радова је дужан о томе прибавити претходну сагласност комуналног предузећа и сносити
трошкове реконструкције и измештања и повећања трошкова за отежане услове рада канализације у фази изградње
и реконструкције.
Извођачи радова из става 1. овог члана, дужни су да у току извођења радова, обезбеде нормално функционисање
канализације за одвођење отпадних и атмосферских вода.

Члан 14.
Комунално предузеће је дужно да својим годишњим Програмима и плановима одржавања добара у општој употреби
планирају усмеравање средстава обезбеђених у смислу ове Одлуке као и обим и врсту радова на изградњи и
одржавању објеката канализације.

Члан 15.
Корисници кућне и индустријске канализације дужни су да исту одржавају у исправном стању.
Корисници из члана 11. став 3. ове Одлуке дужни су да:
- ископају отворене уличне канале на основу датих техничких решења,
- постојеће отворене канале и пропусте редовно чисте, косе траву и предузимају одговарајуће мере за нормално
функционисање канала.

Члан 16.
Сваки објекат који се спаја са јавном канализацијом мора имати свој прикључак.
Прикључком на канализацију сматра се сабирни канал и шахт до места спајања кућне канализације са јавном
канализацијом.
Прикључење изводи Комунално предузеће.
Трошкове прикључења унутрашњих инсталација канализације на уличну канализациону мрежу сноси инвеститор
објекта.
Цену прикључка утврђује комунално предузеће, уз сагласност Општинског већа општине Пећинци.

Члан 17.
Прикључење на јавну канализацију обавезно је за све кориснике који се снабдевају водом из јавног водовода,
односно сопственог водоводног уређаја, а који испуњавају техничке услове за прикључење.
Прикључење објеката на јавну канализацију у смислу става 1. овог члана на подручју на коме је изграђена јавна
канализација мора се извршити у року од 6 месеци од дана ступња на снагу ове Одлуке.
Прикључење новоизграђених објеката на постојећу канализацију мора се извршити у току изградње објеката, а
најкасније пре почетка коришћења објекта.
Корисници поред чијих објеката се гради јавна канализација дужни су да у року од 6 месеци од дана издавања
употребне дозволе за коришћење јавне канализације прикључе своје објекте на исту.
У случају када се врши прикључење на јавну канализацију објекта колективног становања, корисником се сматра
инвеститор изградње зграде, све док комуналном предузећу не достави податке о новим корисницима одн. закупцима
стамбених и пословних јединица у том објекту.

Члан 18.
Техничке услове за прикључења на јавну канализацију утврђује Комунално предузеће, које је дужно обавестити
корисника објекта из става 2, 3. и 4. овог члана, да постоје технички услови за прикључење на јавну канализацију.
За прикључење објеката подноси се писмени захтев Комуналном предузећу које је дужно да у року од 30 дана, у
грађевинској сезони прикључи објекат на јавну канализацију, уколико су испуњени технички услови.
Уколико нису испуњени технички услови Комунално предузеће ће одбити захтев за прикључење објеката на јавну
канализацију.
Изузетно на јавну канализацију могу се привремено прикључити бесправно изграђени стамбени објекти за које је
надлежном органу управе поднет захтев за легализацију тог објекта.

Члан 19.
Забрањено је самовољно прикључење на јавну канализацију.
Комунално предузеће ће извршити затварање свих прикључака канализације којим су се корисници самовољно
прикључили на јавну канализацију о трошку инвеститора- корисника најкасније у року од 30 дана од момента сазнања
за постојање оваквог прикључења.
После извршеног прикључења кућне на јавну канализацију, корисник је дужан да најкасније у року од 60 дана
очисти, дезинфикује и затрпа напуштену септичку јаму.

Члан 20.
На подручјима где није изграђена канализација, власник, односно инвеститор објекта је дужан да изгради септичку
јаму.
У случајевима из ст. 1. овог члана власник, односно инвеститор објекта је дужан да изгради септичку јаму у складу
са важећим прописима, стандардима и техничким нормативима прописаним за ту врсту помоћног објекта, и то
водонепропусну септичку јаму затвореног типа, у складу са условима из одобрења за изградњу издатог од надлежног
органа.

Члан 21.
Власник објекта чије су унутрашње инсталације канализације прикључене на септичку јаму, дужан је да одржава
септичку јаму у исправном стању, да се стара о њеном редовном чишћењу, као и да не дозволи изливање септичке
јаме.
У случају изливања септичке јаме, за угрожавање других објеката, односно добара (земљишта, подземних и
површинских вода) одговоран је власник објекта из става 1. овог члана, осим ако је изливање изазвано вишом силом.
У циљу заштите водоносног слоја у којем се налази бунар, забрањује се претварање постојећих бунара у септичке
јаме.

Члан 22.
Забрањено је упуштање отпадних вода у канализацију за одвођење атмосферских вода.
Забрањено је испуштање и претакање отпадних вода из септичких јама у отворене уличне канале за одвођење
атмосферских вода.

Члан 23.
Све отпадне воде које садрже у себи штетне састојке изнад дозвољених концентрација морају се пре упуштања у
јавну канализацију прочистити до степена који је одређен табелом из члана 24. ове Одлуке.
Ако у случају упуштања воде у јавну канализацију преко дозвољене концентрације штетних састојака, прети
оштећење, дође до оштећења или загушења јавне канализације, корисник може бити искључен из даљег коришћења
јавне канализације, а насталу штету дужан је надокнадити.
Искључење са јавне канализације у смислу става 2. овог члана, врши се привремено до испуњавања услова из
члана 24.

Члан 24.

У јавну и кућну канализацију забрањено је упуштати и убацивати материје које могу штетно деловати на
канализацију и пратеће објекте или на здравље људи, а нарочито:
- шут, пепео, стакло, песак, комине, длаке, парчиће коже, пластичне материје, текстилне материје и сл. (ове
материје не смеју се уносити у канализацију ни у уситњеном стању);
- течни стајњак, стајњак, вода од силаже;
- вештачке смоле, лакове, латицел, битумен и тер као и њихове емулзије, течне отпатке који се отврдњавају,
цемент, малтер, креч;
- бензин, лож уље, уља за подмазивање, животињске и биљне масноће, крв и средства за заштиту биља и средства
против штеточина;
- киселине и базе, фосфен, водониксулфид, карбид који ствара ацетилен као и изражено токсичне и биолошки
тешко разградљиве материје.

Члан 25.
Средства за изградњу објеката канализације у насељеним местима општине Пећинци обезбеђују се из следећих
извора:
- средстава Буџета општине Пећинци предвиђених за учешће у изградњи објеката канализације у насељеним
местима,
- средстава месног самодоприноса прикупљених на територији насељеног места намењених за изградњу објеката
канализације,
- наменски обезбеђених средстава из републичког буџета и других средстава обезбеђених за ове намене од стране
Републике Србије,
- средстава АП Војводине обезбеђених од стране општине Пећинци или месне заједнице насељеног места за намену
изградње објеката канализације,
- средстава донација међународних организација или страних држава,
- средстава донације физичких и правних лица како домаћих тако и иностраних,
- средстава обезбеђених из кредита, и
- других средстава обезбеђених у ту сврху.

Члан 26.
Средства обезбеђена за изградњу објеката канализације у насељеним местима строго су наменска.

Члан 27.
Носилац послова инвестиционе изградње објеката канализације у насељеним местима општине Пећинци је
Комунално предузеће.
Послове инвестиционе изградње Комунално предузеће дужно је да врши у складу са законским прописима.

Члан 28.
У извршавању поверених послова из члана 27. ове Одлуке Комунално предузеће непосредно сарађује са надлежним
органима општине и органима месне заједнице насељеног места у ком изводи инвестиционе послове.

Члан 29.
Комунално предузеће дужно је да редовно извештава Општину и њене органе као и органе М.З. насељеног места о
току изградње и стању изведених радова као и евентуалним проблемима у реализацији поверених послова.

НАЧИН ОБЕЗБЕЂЕЊА КОНТИНУИТЕТА ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА
АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА
Члан 30.
Комунално предузеће дужно је да организује свој рад и пословање на начин којим се обезбеђује трајно и безбедно
одвођење и пречишћавање атмосферских и отпадних вода, непрекидно, под једнаким условима за све кориснике
услуге.
У извршавању обавеза из става 1. овог члана, комунално предузеће је дужно да предузме мере на одржавању свих
комуналних објеката канализације ради обезбеђења њихове сталне исправности и безбедног функционисања.
Максимално дозвољеним концентрацијама сматрају се:

Редни
број

Параметар

1.

Температура

2.

Таложне материје

3.

ph-вредност

Максимално
доз. конц.
на испиту
у канализацији
+35°C
1 ml/l за 30 мин.
6-9,5

3.

ph-вредност

6-9,5

4.

Арсен

1,0 mg/l

5.

Олово

1,0 mg/l

6.

Кадмиум

1,0 mg/l

7.

Хром 3+

3,0 mg/l

8.

Хром 6+

0,1 mg/l

9.

Гвожђе

20 mg/l

10.

Никал

3,0 mg/l

11.

Бакар

1,0 mg/l

12.

Жива

0,05 mg/l

13.

Сребро

0,1 mg/l

14.

Цинк

3,0 mg/l

15.

Калај

5,0 mg/l

16.

Хлор

2 mg/l

17.

Амонијак као NH4+

18.

Цијаниди (CN-)

0 mg/l

19.

Флуориди

10 mg/l

20.

Нитрати (NO-3)

50 mg/l

21.

Нитрати (NO-2)

30 mg/l

22.

Сулфати (SO2/3)

400 mg/l

23.

Сулфиди (S%2)

2,0 mg/l

24.

Сулфити (S2/3)

10,0 mg/l

25.

Феноли

20,0 mg/l

26.

Масти и уља (раствори у петролеју)

100 mg/l

27.

Уљне емулзије

28.

Хлорид

500 mg/l

29.

Романид (CN-)

50 mg/l

30.

Магнезијум (Mg)

200 mg/l

31.

Селен (Se)

5 mg/l

32.

Баријум (Ba)

4 mg/l

33.

Тетрохлоругљеник

0 mg/l

34.

Трихлоретилен

0 mg/l

35.

Хлороформ

0 mg/l

36.

Етри

10 mg/l

37.

Кетони

10 mg/l

38.

Толуол

0,5 mg/l

39.

Ксилол

0,5 mg/l

40.

Алкохол

20 mg/l

41.

Бензол

1 mg/l

42.

Тетраетилолово

0 mg/l

43.

Биодеграбилни детерџент

10 mg/l

44.

Бионедеграбилни детерџент

0 mg/l

45.

Пестициди

20,0 mg/l

не сме се испуштати

0,2 mg/l

46.

Амонијак

0 mg/l

47.

Укупна радиоактивност

1 Бљ
Члан 31.

Комунално предузеће не одговара за сметње, односно за немогућност одвођења воде настале услед више силе
(провала облака, нагло топљење снега, хаварије), неправилне употребе и техничке неисправности кућне
канализације.
Ако услед више силе, квара на комуналним објектима канализације или других разлога који се нису могли
предвидети, односно спречити, дође до поремећаја или прекида нормалног функционисања канализације, комунално
предузеће је обавезно да одмах и без одлагања предузме мере на отклањању узрока и последица поремећаја,
односно прекида и то нарочито:
1. да радно ангажује запослене на отклањању узрока и последица поремећаја, односно разлога због којих је дошло
до прекида у вршењу одвођења и пречишћавања атмосферских и отпадних вода, као и да ангажује трећа лица у
обезбеђењу услова за одвођење и пречишћавање атмосферских и отпадних вода,
2. да предузме хитне поправке и замену инсталација и уређаја којима се обезбеђује одвођење и пречишћавање
атмосферских и отпадних вода, као и заштита објеката градске канализације од даљих хаварија,
3. да привремено ограничи или забрани коришћење унутрашњих инсталација канализације или дела канализације,
4. да привремено обезбеди приручне уређаје за одвођење отпадних вода из објеката корисника услуге,
5. да наложи повезивање на друге објекте, инсталације и уређаје за одвођење, ако је то могуће,
6. да предузме и друге мере које утврде надлежни органи општине.
Ако услед више силе, квара на комуналним објектима канализације или других разлога који се нису могли
предвидети, односно спречити, Комунално предузеће није у могућности да обезбеди одвођење и пречишћавање
атмосферских и отпадних вода свим прикљученим корисницима, првенство имају здравствене установе, организације
образовања и васпитања и корисници које као приоритетне одреди надлежан орган из чл. 34. ове Одлуке.

Члан 32.
Ако се прекид у функционисању градске канализације, планира због извођења радова потребних ради одржавања,
ревизије, ремонта, реконструкције или припајања појединих делова и комуналних објеката канализације или
прикључења нових корисника или других сличних радова, комунално предузеће дужно је да о томе обавести кориснике
услуге преко средстава јавног информисања, и то најкасније три дана пре планираног прекида.

Члан 33.
Комунално предузеће је обавезно да предузимање мера или извођење радова из чл. 22. и 23. ове одлуке, организује
тако да прекид или поремећај у функционисању канализације траје временски што краће.

Члан 34.
Ако дође до поремећаја или прекида у пружању комуналних услуга, услед више силе или других разлога, које
Комунално предузеће није могло да предвиди, или није у могућности из тих разлога да одмах предузме мере на
отклањању узрока поремећаја или да на други начин обезбеди пружање комуналних услуга, дужно је да о насталој
ситуацији неодложно обавести Одељење за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине
Општинске управе општине Пећинци.

Члан 35.
Ако се у комуналном предузећу организује штрајк, минимум процеса рада у комуналном предузећу прописује својим
актом председник општине и то најмање 75% од планираног обима делатности, у складу са актом оснивача, а
нарочито обављање послова на отклањању хаварија на објектима градске канализације.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА И КОРИСНИКА УСЛУГЕ
Члан 36.
Одвођење отпадних вода кориснику услуге врши се на основу уговора о приступању, који се сматра закљученим
завршетком извођења грађевинских радова на прикључењу унутрашњих инсталација канализације на уличну
канализациону мрежу, на основу пријаве за коришћење услуге.
Пријава за коришћење услуге подноси се у писменој форми на обрасцу који утврђује комунално предузеће.
Копију пријаве са потврдом пријема, комунално предузеће је дужно да уручи кориснику услуге.

Члан 37.
Уговор из члана 36. ове одлуке, садржи нарочито: место прикључења и мерења, начин и рокове одвођења, цену
прикључка и цену одвођења отпадних вода, начин обрачуна и плаћања, време на које се уговор закључује,
одговорност за причињену штету и одговорност за неиспуњење или неуредно испуњење обавеза из уговора и
случајеве и услове у којима се може привремено ускратити одвођење отпадних вода или снабдевање водом.

Члан 38.
Комунално предузеће може кориснику услуге привремено ускратити одвођење отпадних вода само у случајевима
утврђеним законом, под условима и на начин утврђеним овом одлуком.

Члан 39.
Корисник услуге је дужан да се стара о унутрашњим инсталацијама канализације и да их одржава у исправном
стању.

Члан 40.
Корисник услуге је дужан да омогући овлашћеним лицима комуналног предузећа приступ комуналним објектима
канализације, ради провере исправности, отклањања кварова, замене и одржавања истих.
Корисник услуге је дужан да омогући овлашћеним лицима комуналног предузећа прелазак преко парцеле и приступ
непокретности у власништву корисника услуге ради извођења радова из става 1. овог члана.

Члан 41.
Корисник услуге има право да захтева, у случају техничких или других сметњи у одвођењу отпадних вода чији
узрок није на објекту корисника услуге, да се те сметње отклоне у примереном року.
Сметњама у одвођењу отпадних вода у смислу става 1. овог члана, не сматрају се прекиди у одвођењу настали
због примене мера или извођења радова из чл. 31. и 32. ове одлуке.

Члан 42.
Ако постоје неправилности и недостаци у извршењу обавеза на страни корисника услуге, комунално предузеће ће
привремено ускратити одвођење отпадних вода корисника услуге, под условима и на начин прописан овом одлуком.
Пре привременог ускраћења одвођења отпадних вода, кориснику услуге мора бити достављена писмена опомена, у
којој је одређен рок за отклањање уочених неправилности и недостатака.

Члан 43.
Одвођење отпадних вода може се привремено ускратити кориснику услуге, ако за то постоје техничке могућности,
а да се при том не омета вршење комуналне услуге одвођења отпадних вода другим корисницима услуге, у следећим
случајевима:
1. ако отпадне воде одводи мимо мерних уређаја, тамо где су ови уређаји постављени;
2. ако онемогући правилно регистровање количине и састава одведених отпадних вода;
3. ако објекат корисника услуге омета нормално одвођење отпадних вода других корисника услуге;
4. ако преко своје инсталације, без добијених услова и сагласности комуналног предузећа дозволи другом кориснику
услуге одвођење отпадних вода;
5. ако онемогући овлашћеним лицима приступ до мерних уређаја, односно до инсталације и канализационог
прикључка;
6. ако одводи отпадне воде супротно условима на које је дата сагласност, односно уговору о одвођењу отпадних
вода;
7. ако не плати накнаду за извршену услугу одвођења отпадних вода два месеца узастопно;
8. ако не угради посебни уређај за пречишћавање отпадних вода које садрже опасне и штетне материје.
У случајевима из тач. 2, 3, 4, 5, 6, 7. и 8. става 1. овог члана, комунално предузеће дужно је да претходно достави
писмену опомену о недостацима, односно неправилностима због којих се може привремено ускратити одвођење
отпадних вода и да одреди примерен рок за отклањање недостатака, односно неправилности у складу са овом
одлуком.
Уколико корисник услуге у остављеном року не поступи по писменој опомени и не отклони недостатке, односно
неправилности комунално предузеће ће привремено ускратити одвођење отпадних вода кориснику услуге.
Корисник услуге коме је привремено ускраћено одвођење отпадних вода дужан је да сноси сву штету која
евентуално настане услед обуставе вршења услуге.
Правно или физичко лице које је самовласно прикључило унутрашње инсталације канализације свог објекта на
градску канализацију, дужно је да сноси сву штету која евентуално настане услед искључења таквог објекта са
градске канализације, односно прекида снабдевања водом таквог објекта.

НАЧИН ПЛАЋАЊА КОРИШЋЕЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Члан 44.
Корисник услуге дужан је да комуналном предузећу плаћа цену за одвођење отпадних вода, која се обрачунава
према кубном метру одведених отпадних вода.
Уколико овлашћена лабораторија утврди да корисник јавне канализације упушта воду која садржи материје и
супстанце преко количина дозвољених чл. 24. ове Одлуке дужан је платити додатну накнаду која се обрачунава тако
што се утврди разлика између стварне и толерантне концентрације за сваки параметар посебно и множи са месечном
количином отпадних вода.
Цену за 1 м³ одведених отпадних вода из става 1. овог члана утврђује комунално предузеће применом елемената

за образовање цене комуналних услуга у складу са Законом о комуналним делатностима, уз сагласност Општинског
већа општине Пећинци.

Члан 45.
Количину одведених отпадних вода утврђује комунално предузеће на основу количине испоручене воде из сеоског
водовода измерене на водомеру.
Изузетно, за кориснике канализације који имају сопствене изворе воде, мерење количине одведених отпадних вода
врши се преко уграђених мерних уређаја или на основу процене.
Власник објекта чије су унутрашње инсталације канализације прикључене на септичку јаму, дужан је да по
извршеној услузи чишћења септичке јаме плати цену за извршену услугу, која се обрачунава према кубном метру
изнетих фекалија.
Цену за 1 m 3 изнетих фекалија из септичке јаме утврђује комунално предузеће применом елемената за образовање
цене комуналних услуга у складу са Законом о комуналним делатностима, уз сагласност Општинског већа општине
Пећинци.

НАДЗОР
Члан 46.
Надзор над применом одредаба ове одлуке врши Одељење за урбанизам, стамбене комуналне послове и заштиту
животне средине Општинске управе општине Пећинци- комунални инспектор.
Надзор над законитошћу рада комуналног предузећа врши оснивач, у складу са законом.

Члан 47. 
У вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор је овлашћен да:
- контролише да ли се делатност одвођења и пречишћавања атмосферских и отпадних вода обавља на начин и под
условима утврђеним овом одлуком и актима донетим на основу ове одлуке;
- контролише стање комуналних објеката канализације, унутрашњих инсталација канализације и септичких јама;
- нареди извршење утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака у обављању делатности
одвођења и пречишћавања атмосферских и отпадних вода;
- нареди чишћење септичке јаме;
- предузима друге мере утврђене законом.
У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор је овлашћен да у складу са законом и овом Одлуком нареди
извршење утврђених обавеза и предузимање мера и радњи у одређеном року, издаје прекршајни налог, за прекршаје
прописане овом Одлуком, као и да предузме и друге мере за које је Законом овлашћен.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 48. 
Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај Предузеће ако:
1. не одржава јавну канализацију у исправном стању (члан 10. став 2. алинеја 1)
2. не издаје техничке услове и упутства за извођење радова на објектима (члан 10 став2. алинеја 2),
3. не обавести корисника о постојању техничких услова за прикључење на канализацију (члан 17 став. 5)
4. не контролише степен загађености упуштених отпадних вода на прикључку и не предузима по потреби
одговарајуће мере у складу са посебним прописима, а у вези са чл. 10 став 2. алинеја 3.,
5. не обавља редовне прегледе објеката из члана 5. став 1. тачка 1.7., током године као ни ванредне прегледе тих
објеката и о нађеном стању не води потребну документацију а у вези члана 10 става 2. алинеја 4.
6. не врши прикључење објекта на јавну канализацију у року од 30 дана од дана поднетог захтева, а у вези чл. 17
ст. 6
7. не изврши затварање прикључка канализације из члана 20 став 2 на начин и у року предвиђеном у ставу 3 истог
члана
8. не одржава објекте из члана 5. тачке 4 до 6. у исправном стању (члан 11. став 2)
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у Предузећу новчаном казном од 25.000,00 динара.

Члан 49. 
Новчаном казном од 150.000,00 динара казниће се за прекршај корисник предузеће или друго правно лице ако:
1. не одржавају индустријску и кућну канализацију у исправном стању (члан 15. став 1)
2. не ископа отворене или не одржава постојеће уличне канале на начин прописан чланом 15. став 2. ове Одлуке
3. не изврши прикључење објеката на изграђену јавну канализацију у року предвиђеном у члану 17. став 2. Одлуке
4. изврши самовољно прикључење на јавну канализацију (члан 19. став 1.)
5. ако у року од 60 дана од дана прикључења на јавну канализацију не очисти, дезинфикује и затрпа напуштену
септичку јаму (члан 19 став 1)
6. ако не изгради септичку јаму на начин и у року предвиђеном у чл. 20 Одлуке
7. ако не одржава септичку јаму у исправном стању на начин предвиђен чл. 21 став 1 ове Одлуке
8. ако постојећи бунар претвори у септичку јаму (члан 21. став 3)

9. ако упушта отпадне воде у канализацију за одвођење атмосферских вода, или претаче отпадне воде у
канализацију за одвођење атмосферских вода, или претаче отпадне воде из септичких јама у отворене уличне канале
за одвођење атмосферских вода (члан 22)
10. ако у јавну или кућну канализацију упушта и убацује отпатке и материјале из чл. 24 ове Одлуке
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 25.000,00
динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и корисник предузетник новчаном казном од 75.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и корисник физичко лице новчаном казном од 25.000,00 динара.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 50.
О спровођењу ове одлуке стараће се Одељење за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне
средине Општине Пећинци.

Члан 51.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о комуналним делатностима у делу "Пречишћавање и
одвођење отпадних вода" (чл. 92-116) и "Одвођење атмосферских вода" (чл. 158-163) објављена у "Службеном листу
општина Срема", бр. 2/96 и 5/96.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о канализацији објављена у "Службеном листу општина
Срема", број 20/06.

Члан 52.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општина Срема".

