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Прњавор, август 2017. године  



 

На основу члана 6. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник 

Републике Српске“, брoj 124/11), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16) члана 37. Статута Општине Прњавор 

(„Службени гласник Општине Прњавор“, број 15/17) и члана 161. став 1. Пословника о 

раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 

21/17) Скупштина општине Прњавор је, на _____ сједници, одржаној _______ године, 

донијела 

 

О Д Л У К У 

о јавном водоводу и јавној канализацији 

 

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком, уређује се изградња, управљање, одржавање и коришћење јавног 

водовода и јавне канализације. 

 

Члан 2. 

(1) Под јавним водоводом, у смислу ове одлуке, подразумијевају се објекти и 

уређаји система за производњу и испоруку воде, водоводном мрежом до водомјера 

корисника, укључујући и водомјерну гарнитуру, јавне чесме и фонтане. 

(2) Сви остали објекти и уређаји од водомјера до излива воде, који служе за 

снабдијевање водом из јавног водовода, сматрају се унутрашњом водоводном 

инсталацијом - у власништву корисника, и дужан их је одржавати. 

 

Члан 3. 

(1) Под јавном канализацијом, у смислу ове одлуке, подразумијевају се 

колектори, те примарна и секундарна канализациона мрежа са припадајућим објектима 

за прикупљање, одвођење, збрињавање и испуштање отпадних санитарних и фекалних 

вода корисника. 

(2) Под јавном канализацијом се такође подрузумијевају мјешовити и оборински 

колектори, примарна и секундарна канализациона мрежа са припадајућим објектима за 

прикупљање, одвођење и испуштање оборинских вода. 

 

II – ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА 

 

Члан 4. 

(1) Јавни водовод и јавна канализација су комунални објекти чију изградњу је 

финансирала Општина Прњавор или Комунално предузеће „Водовод“ а.д. Прњавор (у 

даљем тексту: Водовод). 

(2) Јавни водовод и јавна канализација даје се на управљање Водоводу посебним 

актом који доноси Скупштина општине Прњавор. 

(3) Изградњу водоводне и канализационе мреже врши Општина Прњавор или 

Водовод. 

(4) Реконструкцију водоводне и канализационе мреже врши Водовод. 

 



III – ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ 

 

Члан 5. 

(1) Водовод редовно одржава и контролише исправност водоводних објеката и 

уређаја до водомјера укључујући и водомјер, а канализационе објекте до првог 

ревизионог шахта.  

(2) Власници, односно корисници стамбених, стамбено-пословних и пословних 

објеката, обавезни су овлашћеним радницима Водовода, који врше контролу, 

омогућити несметан приступ унутрашњим водоводним инсталацијама и уређајима са 

прикључцима до водомјера, односно до ревизионог канализационог шахта на 

канализациону мрежу.  

(3) Водовод прати и очитава водомјере, те налаже и отпрема исте на периодичне 

прегледе код овлашћених организација у складу са Законом. 

(4) Изграђени водоводни и канализациони објекти и уређаји (осим кућних 

инсталација) предају се након техничког пријема и издавања употребне дозволе, на 

управљање и одржавање Водоводу, а уговором између Општине и Водовода 

прецизирају се све међусобне обавезе. 

 

IV – ВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ ПРИКЉУЧАК 

 

Члан 6. 

(1) Објекти се прикључују на јавни водовод и јавну канализацију путем 

водоводног, односно канализационог прикључка. 

(2) Унутрашње инсталације водовода и канализације објеката спајају се са 

јавном уличном мрежом водовода и канализације преко водоводних и канализационих 

прикључака. 

(3) Под водоводним прикључком, подразумијева се спој на јавну мрежу цијеви 

од јавне водоводне мреже до непосредно иза водомјера са водомјерним окном. 

(4) Под канализационим прикључком, подразумјева се спој на јавну мрежу 

прикључне цијеви од јавне канализационе мреже до ревизионог канализационог окна. 

(5) Водовод је обавезан да са сваким корисником јавног водовода и канализације 

закључи уговор о коришћењу. 

 

Члан 7. 

(1) Објекти колективног становања, стамбено-пословни и пословни објекти 

обавезни су, осим прикључка дефинисаног у члану 6. став (3), имати секундарне 

водомјере са даљинским системом очитавања, који мјере потрошњу за сваку засебну 

јединицу унутар објекта. 

(2) Секундарни водомјери се смјештају у заједнички простор, у приземљу или на 

свакој етажи, који мора бити доступан овлашћеном лицу Водовода. 

(3) Прије уградње секундарних водомјера, потребно је добити сагласност 

Водовода на пројектну документацију која предвиђа уградњу секундарних водомјера 

ради јединственог система очитавања. Трошкове уградње секундарних водомјера сносе 

корисници. 

(4) Водовод је обавезан да, са сваким корисником секундарног водомјера, 

закључи уговор о коришћењу. 

(5) Свака промјена која се односи на промјену власника, корисника или закупца 

мора се благовремено пријавити у Водовод. 

(6) Промјене настале купопродајом или наследством, корисник је дужан 

пријавити у року од 30 дана. 

 



Члан 8. 

(1) Водоводни и канализациони прикључак одобрава, даје техничко рјешење и 

услове Водовод, на основу захтјева власника, односно корисника објекта. 

(2) Трошкови издавања одобрења-сагласности и техничких рјешења, из 

претходног става, падају на терет корисника. 

(3) Уз захтјев за прикључак, корисник је дужан приложити сљедеће: 

1) одобрење за грађење, издато од надлежног органа - на основу којег се објекат 

гради, 

2) доказ о власништву, односно праву коришћења земљишта, 

3) копију катастарског плана предметне парцеле, не старије од једне године, 

4) у случају непостојања канализационе мреже, доказ о изграђеној септичкој 

јами у складу са прописима. 

(4) Водовод је дужан да води рачуна да се новим прикључком неће угрозити 

снабдијевање питком водом и одвођење отпадни оборинских вода раније изграђених и 

прикључених објеката. 

(5) Водовод је дужан да, у року од 30 дана од дана пријема захтјева, одлучи по 

захтјеву. 

 

Члан 9. 

(1) Водоводни и канализациони прикључак изводи искључиво Водовод. 

(2) Водовод је дужан да, у року од 30 дана од одобрења прикључка, изведе 

прикључак из претходног става. 

(3) Трошкове извођења водоводног и канализационог прикључка сноси 

корисник. У трошкове извођења спада и обавезно геодетско снимање водоводног и 

канализационог прикључка. 

(4) Све поправке и промјене на прикључку врши искључиво Водовод. За 

извршење свих поправки и промјена, није потребна дозвола корисника, али га о томе 

Водовод мора обавијестити. 

(5) Сваки запажени квар на водоводном и канализционом прикључку, корисник 

је дужан одмах пријавити Водоводу. 

(6) Трошкове грађевинских радова одржавања сноси Водовод. 

 

Члан 10. 

(1) Сваки објекат, по правилу, мора да има властити водоводни и канализациони 

прикључак. 

(2) За објекте који имају противпожарну инсталацију, изводи се посебан 

прикључак за противпожарну заштиту. 

(3) Водомјерно и ревизионо окно се смјештају у парцели објекта, поред 

регулационе линије. 

(4) Уколико се грађевинска и регулациона линија поклапају, код пројектовања 

приземља објеката треба остави простор за смјештање водомјерног и ревизионог окна 

унутар регулационе линије. 

 

Члан 11. 

(1) Водоводни и канализациони прикључак, по правилу, постављају се преко 

јавне површине. 

(2) Уколико није могуће поставити водоводни прикључак на начин из 

претходног става, спајање унутрашње водоводне инсталације са јавним водоводом 

може се привремено вршити преко водоводне мреже најближе и најподесније улице, 

при чему у сваком конкретном случају, услове одређује Водовод. 



(3) Корисници градске водоводне и канализационе мреже не могу бранити 

другим (постојећим или новим) субјектима прикључење на градску водоводну и 

канализациону мрежу без обзира на количине воде у мрежи. 

(4) Ако прикључни цјевовод прелази преко туђег земљишта, корисник је 

обавезан доставити сагласност власника земљишта, овјерену од стране нотара, или 

изјаву власника овјерену код надлежног општинског органа или уговор о заснивању 

права служности, преко којег се полаже прикључни цјевовод, односно гдје се поставља 

водомјерно окно. 

(5) У дијеловима насеља гдје не постоји изграђена јавна водоводна мрежа, 

Водовод може одобрити привремени прикључак за групу грађана. 

(6) Одобрење за прикључак врши се на основу захтјева. Уз захтјев, доставља се 

сагласност власника земљишта преко којег се полаже прикључни цјевовод (односно 

гдје се поставља водомјерно окно), овјерена од стране нотара, и уговор-овјерен од 

стране нотара, којим се сви корисници солидарно обавезују о начину кориштења и 

плаћања утрошка воде. 

 

Члан 12. 

(1) По изградњи цјевовода у улици у којој се налази објекат са привременим 

прикључком, Водовод је дужан да у року од 30 дана, извршити преприкључење,a 

трошкови преприкључења падају на терет корисника. 

(2) У дијеловима насеља у којима није било јавне канализације, а која је 

накнадно изграђена, прикључење објекта на јавну канализацију се мора извршити у 

року од шест мјесеци од техничког пријема канализационе мреже. 

 

Члан 13. 

(1) Прикључење објекта на јавни водовод и јавну канализацију мора се 

извршити истовремено. 

(2) Забрањено је испуштање канализације директно из објеката, септичких јама и 

из прелива из септичких јама у канале поред пута, ливаде и на друге површине. 

(3) Уколико на предметном подручју не постоји јавна канализација, прикључење 

на јавни водовод може се извршити ако је изграђена прописана септичка јама, а према 

Правилнику о одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне 

канализације („Службени гласник Републике Српске“, број 68/01). 

 

Члан 14. 

(1) За објекте у изградњи, може се одобрити градилишни прикључак уколико је 

издато одобрење за грађење објекта. 

(2) Градилишни прикључак се може одобрити као привремени, најдуже до пет 

година, с могућношћу продужетка и не може се спојити са инсталацијама објекта.  

(3) Корисник је дужан да обезбиједи одводњу воде са градилишног прикључка. 

 

Члан 15. 

За објекте, код којих, због проширења капацитета или измјене технолошког 

производног процеса, долази до повећања потрошње воде или промјене квалитета 

испуштених одпадних вода, одобравање новог водоводног и канализационог 

прикључка врши се по одредбама ове одлуке. 

 

Члан 16. 

(1) Водомјерна гарнитура (вентил прије и послије водомјера, водомјер) се 

смјешта у водомјерно окно, минималних димензија: 100 cm х100 cm х 100 cm. 



(2) Уколико је објекат вишенамјенске структуре (становање и пословне намјене), 

у водомјерно окно се може поставити више водомјера, а димензије окна прописује 

Водовод. 

(3) Сваки водомјер мора бити пломбиран, и баждарен од стране надлежног 

органа за испитивање типа и за вршење периодичних прегледа водомјера. 

(4) Баждарење и замјенa водомjера се врши сваких пет година. 

(5) За одржавање мјерног мјеста и мјерног инструмента плаћа се мјесечна 

накнада.  

(6) Висину накнаде из претходног става утврђује Надзорни одбор предузећа уз 

сагласност Скуштине општине. 

 

Члан 17. 

(1) Корисник водоводног прикључка дужан је бринути се да водомјерно окно 

буде увијек чисто и суво, а водомјер добро заштићен од мраза, механичког оштећења, 

крађе, и да му прилаз увијек буде уредан и слободан. 

(2) Власник, односно корисник водомјерног окна сноси одговорност за штету 

насталу због неисправности водомјерног окна. 

(3) Трошкови оправке водомјерне гарнитуре, због неисправности и лошег 

одржавања водомјерног окна, падају на терет корисника. 

(4) Водовод је дужан, писменим путем упозорити корисника водоводног 

прикључка о уоченим неправилностима у водомјерном окну, које је дужан отклонити у 

року од 10 дана, од дана пријема упозорења. 

(5) Уколико корисник водоводног прикључка не отклони недостатке у року из 

претходног става, недостатке отклања Водовод, на терет корисника. 

 

Члан 18. 

(1) Секундарни водомјер је у надлежности Водовода, који врши замјену и 

поправку водомјера. 

(2) Корисник водомјера је дужан бринути о заштити секундарног водомјера од 

штетних утицаја и крађе, а уколико дође до оштећења из наведених разлога, трошкове 

оправке или замјене сноси корисник.  

(3) Уколико дође до процуривања на самом секундарном водомјеру, те на споју 

испред или иза секундарног водомјера, трошкове сноси Водовод. 

(4) Сва инсталација од споја иза централног водомјера до споја испред вентила 

секундарног водомјера, као и систем очитања водомјера је у власништву сувласника 

заједничких дијелова зграде.  

(5) Сви трошкови одржавања ове инсталације падају на терет сувласника 

заједничких дијелова зграде, као и евентуална штета настала усљед неисправности ових 

инсталација. 

(6) Корисници, сувласници заједничких дијелова зграде, дужни су закључити 

уговор о одржавању инсталација из претходног става, са овлашћеним предузећем. 

(7) Уколико корисници, сувласници заједничких дијелова зграде, не отклоне 

квар у року од два дана, Водовод је овлашћен да отклони квар, и обезбиједи одржавање 

система о трошку корисника, сувласника заједничких дијелова зграде. 

(8) Инсталације иза секундарног водомјера власништво су корисника, власника 

засебне јединице, стана, пословног простора, те их је дужан одржавати о свом трошку. 

(9) До уградње мјерила за сваког потрошача појединачно, потрошачи код којих 

се потрошња воде не може мјерити посебним водомјером за сваког потрошача, накнаду 

за утрошену воду и коришћење канализационе мреже плаћају према броју чланова 

домаћинства. 

 



Члан 19. 

(1) Корисник водоводног прикључка може писмено, затражити од Водовода, 

испитивање водомјера. 

(2) Ако се испитивањем утврди да су одступања водомјера у прописаним 

границама (±2%), трошкови скидања, испитивања и поновног постављања водомјера 

падају на терет корисника. 

(3) Ако су одступања већа од 2%, обрачунава се исправка према висини 

утврђене погрешке, у корист, или на штету потрошача, а трошкови испитивања падају 

на терет Водовода, те се уграђује исправан водомјер о трошку Водовода. 

(4) Исправка се може вршити само за период потрошње воде од три очитавања. 

(5) Водомјер се, према потреби, може замијенити и прије истека рока за његову 

замјену, као и испитати у свако вријеме. 

 

Члан 20. 

(1) Одржавање ревизионог канализационог окна је обавеза корисника, 

прикљученог на јавну канализацију. 

(2) Уколико је прикључак на јавну канализацију изведен без ревизионог окна, 

трошкови одржавања прикључка падају на терет корисника. 

(3) Власник, односно корисник ревизионог канализационог окна, сноси 

одговорност за штету, насталу због неисправности окна. 

 

V – КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНОГ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Члан 21. 

(1) Уколико се укаже потреба да се, због радова на јавном водоводу или јавној 

канализацији, прикључени објекат привремено искључи са јавног водовода или јавне 

канализације, Водовод је обавезан да о томе обавијести корисника прикључка, путем 

средстава јавног информисања, или на други погодан начин, а здравствене установе и 

индустријске произвођаче животних намирница - и непосредно, најмање три дана прије 

искључења са јавног водовода или јавне канализације. 

(2) Ако прекид у испоруци воде траје дуже од 12 сати, Водовод је дужан да, 

путем цистерни или на други начин, обезбиједи воду за пиће. 

 

Члан 22. 

(1) Затварање и отварање главног прикључног вентила и вентила водомјерне 

гарнитуре може вршити искључиво Водовод. 

(2) У случају квара на водоводној инсталацији иза водомјера, затварање вентила 

иза водомјера може извршити корисник. 

(3) Изузетно у случају квара на водомјеру, а ради спречавања настанка штете, 

корисник може затворити и вентил испред водомјера, и о томе је дужан одмах 

обавијестити Водовод. 

(4) Сваки уочени квар на водомјерној гарнитури, корисник водоводног 

прикључка је дужан одмах пријавити Водоводу. 

 

Члан 23. 

(1) Корисник може привремено отказати коришћење јавног водовода и јавне 

канализације. Код привременог отказа, Водовод демонтира водомјер и затвара 

арматуру на споју водоводног прикључка. 

(2) Трошкове проузроковане искључивањем корисника са јавног водовода, 

односно поновним прикључивањем, код привременог отказа, сноси корисник. 



(3) Корисник може трајно отказати коришћење јавног водовода и јавне 

канализације само у случају да се објекат трајно ставља ван функције.  

(4) Код трајног отказа, Водовод потпуно укида водоводни прикључак путем 

блокаде на мјесту прикључка на цијеви. 

 

Члан 24. 

(1) Преко хидраната јавног водовода, вода се може узимати само за потребе 

гашења пожара и то само од стране Ватрогасне службе. 

(2) Ватрогасна служба има право да за гашење пожара, узима воду из свих 

хидраната. 

(3) За утрошак воде за гашење пожара не плаћа се накнада. 

(4) Вода из хидраната за остале потребе може се узимати само по одобрењу 

издато од стране Водовода. 

(5) За утрошак воде из става (4) плаћа се накнада по цјеновнику Водовода за 

који је прибављена сагласност начелника Општине. 

 

Члан 25. 

(1) У случају веома тешке несташице воде, нарочито послије елементарних 

непогода Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције може прописати 

начин ограничавања потрошње воде. 

(2) Ограничење потрошње воде из претходног става се не односи на ватрогасну 

службу за случај гашења пожара. 

 

Члан 26. 

Ако корисник јавне канализације, намјерно или непрописним коришћењем, 

проузрокује зачепљење јавне канализације, дужан је сносити трошкове отчепљења. 

 

Члан 27. 

(1) Забрањено је вршити прикључивање на јавни водовод и јавну канализацију, 

директно или преко унутрашњих инсталација другог корисника. 

(2) Забрањено је уграђивање одвојка на водоводном прикључку између његовог 

споја са водоводном мрежом и мјеста предвиђеног за водомјер. 

(3) Објекат, односно простор који буде прикључен на начин из претходних 

ставова, биће искључен са мреже јавног водовода, односно јавне канализације. 

 

Члан 28. 

(1) Објекти који имају локални извор снабдијевања водом, не смију се 

прикључити на јавни водовод док се не искључе са локалног извора снабдијевања. 

(2) Корисник јавног водовода не смије истовремено бити прикључен и на 

локални извор снабдијевања водом. 

 

Члан 29. 

Забрањено је на траси јавног водовода и јавне канализације, градити објекте, 

депоновати материјал и вршити друге радње које могу угрозити функционисање и 

одржавање јавног водовода и канализације. 

 

Члан 30. 

Индустријски објекти могу се прикључити на јавну канализацију уколико им је 

квалитет одпадне воде у складу са Правилником о условима за испуштања отпадних 

вода у јавну канализацију („Службени гласник Републике Српске“, број 44/01). 

 



Члан 31. 

(1) У јавну канализацију је забрањено упуштати и убацивати: запаљиве и 

експлозивне материје, уља, масноће, пепео, смеће, троску, сламу, дрво, пластичне 

предмете, крпе, перје, месо, длаке, изнутрице, воће, поврће, грађевинске материјале, и 

све друге материјале који могу довести до оштећења и зачепљења јавне канализације, а 

у складу са чланом 16. Правилником о условима за испуштања отпадних вода у јавну 

канализацију („Службени гласник Републике Српске“, број 44/01). 

(2) Изузетно, на посебно припремљеним мјестима може се одобрити убацивање 

снијега и леда у канализацију.  

(3) Забрањено је прикључење фекалне и мјешовите канализације на уличне 

сливнике. 

 

Члан 32. 

(1) Утрошак воде из јавног водовода утврђује се очитавањем водомјера, а 

израчунава се према разлици између стања водомјера очитаних приликом двају 

узастопних очитавања. 

(2) Период очитавања, у правилу, износи мјесец дана, а очитавање водомјера 

врши се у правилним временским размацима. 

 

Члан 33. 

(1) За објекте колективног становања, стамбено-пословне и пословне објекте 

који имају секундарне водомјере, обрачун се врши према очитавању секундарних 

водомјера, и испоставља се на име корисника као први дио рачуна. 

(2) За стамбене јединице, разлика између очитавања главног водомјера и збира 

потрошње са припадајућих секундарних водомјера је заједничка потрошња, коју 

плаћају сви корисници секундарних водомјера, а за разлику потрошње испоставља се 

рачун на име заједнице етажних власника, као други дио рачуна. 

(3) Пословним просторима, обрачун разлике између главног водомјера и збира 

потрошње припадајућих секундарних водомјера врши се сразмјерно учешћу у укупној 

потрошњи, и испоставља се свим пословним просторима као други дио рачуна. 

(4) У објектима вишенамјенске структуре (становање и пословна намјена) у 

којима не постоје технички услови за уградњу водомјера за јединице становања и 

јединице пословања, корисници су дужни закључити уговор о међусобним односима у 

погледу обрачуна и плаћања уторшка воде, те овјерити уговор од стране нотара. 

(5) Примјерак уговора корисници су обавезни доставити Водоводу. 

 

Члан 34. 

(1) У случајевима када се водомјером не може утврдити утрошак воде (застој 

или оштећење водомјера, спријечен прилаз водомјеру, ради заштите водомјера од 

смрзавања не врши се очитање водомјера), Водовод ће извршити обрачун на основу 

процјене просјечне потрошње. 

(2) Основ за процјену, служи средња потрошња воде у претходна три очитавања, 

при којима је водомјер исправно мјерио утрошак воде. 

 

Члан 35. 

(1) Радници Водовода који очитавају водомјере, обавезни су да у радном 

времену: 

1) носе службена одјела, с ознаком „Водовода“, 

2) да имају писмено овлашћење за вршење тог посла,  

3) да на захтјев корисника покажу овлашћење. 

(2) Корисник је обавезан да омогући очитавање водомјера.  



(3) Ако кривицом корисника читач не може очитати водомјер, оставиће 

обавијест или опомену. Привремени обрачун ће се извршити по процјени у смислу 

члана 33. ове одлуке, а коначан обрачун извршиће се код сљедећег очитавања. 

 

Члан 36. 

(1) Рачуни о утрошеној количини воде испостављају се на основу података до 

којих се дошло очитавањем водомјера, или у складу са чланом 33. ове одлуке. 

(2) Обрачун утрошка воде за кориснике заједничког водомјера се врши на 

основу уговора, којим су регулисани критерији о учешћу сваког корисника у потрошњи 

и плаћању воде, као и заједничка одговорност у случају неблаговременог измирења 

обавеза за утрошену воду. 

 

Члан 37. 

(1) У погледу обрачуна и фактурисања утрошка воде, утврђују се сљедеће 

категорије потрошача: 

1) домаћинства, 

2) привреда и приватно предузетништво, 

3) остала потрошња (здравство, образовање, спорт, култура и војне установе). 

(2) Цијене воде и канализације утврђује Водовод, а примјењује по прибављању 

сагласности на исте од стране Скупштине општине Прњавор. 

(3) Oпштина Прњавор ће обезбједити субвенције друштвеним категоријама 

потрошача које нису у могућности да изврше плаћање комуналних услуга. 

(4) Критеријум за додјелу субвенција биће утврђен Правилником, који ће 

донијети Начелник општине. 

 

Члан 38. 

(1) Водовод има право затворити воду на водоводном прикључку у сљедећим 

случајевима: 

1) Кад потрошач одјави потрошњу воде, 

2) Кад се досадашња потрошња одјави, а нова не пријави, 

3) Кад стање интерних водоводних инсталација и уређаја угрожава здравље 

корисника због квалитета воде у водоводној мрежи или загађености окна (шахта), 

4) Кад се врши отклањање сметњи и кварова на интерној водоводној и 

канализационој инсталацији или на водоводној односно канализационој мрежи, 

5) Кад је окно (шахт) за смјештај водомјера загађен, затрпан или неприступачан, 

а потрошач и послије опомене није предузео нужне мјере да се стање поправи, 

6) Кад потрошач крши прописе о штедњи воде, ако је штедња одређена, 

7) Кад потрошач не плати рачун за потрошњу воде и коришћење канализационе 

мреже два мјесеца узастопно под условом да то техничке могућности дозвољавају и да 

се искључењем тог корисника не угрожавају други корисници, 

8) Кад потрошач преко неовлашћеног лица угради водомјер, 

9) Кад водомјер стане прије истека рока или показује ненормалну потрошњу, а 

потрошач одбије да плати трошкове оправке ванредног баждарења, 

10) Ако потрошач поквари водомјер,  

11) Ако потрошач не поступи у складу са чланом 10. ове Одлуке. 

(2)У случајевимa из става 1. овог члана довод воде за снабдијевање потрошача 

остаје затворен све док се не отклоне узроци због којих је извршено затварање а 

трошкови затварања и поновног отварања падају на терет потрошача.  

(3) Ако постоје разлози за затварање воде за поједине потрошаче који користе 

заједнички водомјер (веће стамбене зграде), искључење се може извршити кад орган 

управљања зграде одбије да плати утрошак воде или се не уклоне сметње и кварови. 



VI – НАДЗОР 

 

Члан 39. 

Надзор над спровођењем ове Одлуке вршиће Комунална полиција. 

 

 

VII – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 40. 

(1) Новчаном казном у износу од 500,00 КМ до 7.000,00 КМ, казниће се за 

прекршаје, Водовод, ако: 

1) се не придржава обавезе утврђене у члану 4. став 4, 

2) се не придржава обавезе утврђене у члану 5. став 1 и став 3, 

3) не закључи уговор из члана 6. став 5, 

4) не закључи уговор из члана 7. став 4, 

5) не ријеши у року по захтјеву корисника из члана 8. став 5, 

6) не изведе прикључак у року из члана 9. став 2, 

7) изврши прикључење објекта на јавни водовод супротно члану 13, 

8) се не придржава обавеза, утврђених у члану 19. став 2, став 4. и став 5, 

9) се не придржава обавезе утврђене у члану 21. став 2, 

10) се не придржава обавезе утврђене у члану 34. став 1, 

11) се не придржава обавеза утврђених у члану 36. став 2. 

(2) За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у правном 

лицу новчаном казном у износу од 100,00 КМ до 3.000,00 КМ. 

 

Члан 41. 

(1) Новчаном казном у износу од 500,00 КМ до 9.000,00 КМ, казниће се, за 

прекршаје, правно лице као корисник, ако: 

1) се не придржава обавезе, утврђене у члану 7. став 1, став 2, став 3 и став 5, 

2) изведе прикључак на јавни водовод или јавну канализацију супротно одредби 

члана 9. став 1. и став 6, 

3) се не придржава обавезе утврђене у члану 17. став 1, 

4) се не придржава обавеза утврђених у члану 18. став 2, став 4. и став 6, 

5) се не придржава обавезе утврђене у члану 20. став 1, 

6) затвори вентил испред водомјера, а о томе не обавијести Водовод (члан 22. 

став 3), 

7) узима воду преко хидранта јавног водовода, осим за потребе гашења пожара и 

прања улица (члан 24. став 1), 

8) се прикључи на локални извор снабдијевања водом (члан 27. став 2.), 

9) се не придржава забрана, прописаних чланом 28, 

10) се не придржава забрана прописаних чланом 30, 

11) не омогући очитавање водомјера (члан 35. став 2.) 

12) не закључе уговор о међусобним односима у погледу обрачуна и плаћања 

утрошка воде из члана 36. став 2. 

(2) За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у правном 

лицу, новчаном казном - у износу од 150,00 КМ до 4.000,00 КМ. 

(3) За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном 

казном, у износу од 150,00 КМ до 3.000,00 КМ. 

(4) За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се физичко лице новчаном 

казном, у износу од 100,00 КМ до 2.000,00 КМ. 

 



VIII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 42. 

Општина Прњавор ће донијети упуство за спровођење ове Одлуке. 

 

Члан 43. 

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о јавном водоводу и 

јавној канализацији („Службени гласник општине Прњавор“, број 2/99 и 4/03). 

 

Члан 44. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“. 

 

Број: ________        ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Датум: ______               ОПШТИНЕ 

       Жељко Симић, мастер политикологије 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 6. Закона о 

комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, брoj 124/11), 

члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), члану 37. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 15/17). 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 

 

 Усвајањем Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике 

Српске“, брoj 124/11) потребно је извршити усклађивање Одлуке са Законом. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

 

За провођење ове одлуке нису потребна посебна материјална средства.  

 

 


