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О Д Л У К A 
о санитарно- техничким условима за испуштања 

отпадних вода у јавну канализацију 
 
 
 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком утврђују се санитарно-технички  услови за испуштање отпадних вода у 
јавни канализациони систем, максимално дозвољене концентрације (у даљем тексту МДК) 
појединих супстанци које се смеју испуштати у систем јавне канализације, начин контроле 
испуштања отпадних вода и мере и технички услови за заштиту јавног канализационог система 
са припадајућим објектима и постројења за пречишћавање отпадних вода града Шапца  са 
циљем да се заштите: 
 - човекова средина на подручју града Шапца и шире 
 - канализациони систем са припадајућим објектима, постројење за пречишћавање 
отпадних вода и реципијенти од механичких утицаја, запаљивих и експлозивних материја, 
хемијских материја и инфективних вода 
 - особље које ради на одржавању објеката јавног канализационог система, припадајућим 
објектима и постројењу за пречишћавање отпадних вода од могућих штетних бактериолошких, 
хемијских и механичких утицаја.  
 

Члан 2. 
 Под појмом система јавне канализације у смислу ове Одлуке подразумевају се објекти и 
уређаји за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода. 
 

Члан 3. 
 У систем јавне канализације могу се испуштати отпадне воде које одговарају следећим 
општим условима, да: 
 - не делују штетно на објекте канализације и на процес пречишћавања на централном 
постројењу, 
 - не садрже штетне и опасне материје за водопријемник, као и оне које се неефикасно 
уклањају током пречишћавања на централном постројењу, 
 - не садрже материје које шире неугодан мирис у околини система јавне канализације и 
 - не садрже материје које отежавају обраду муља као и његово одлагање без штетног и 
опасног дејства на околину. 
 Отпадне воде које не задовољавају наведене услове пре испуштања у систем јавне 
канализације потребно је подвргнути претходном пречишћавању, односно њихов садржај 
штетних и опасних материја треба смањити путем других техничко технолошких  мера. 
 
 
 

Члан 4. 
 У канале за одвођење атмосферских вода (тамо где постоји сепаратна канализација) у 
оквиру јавног канализационог система забрањено је испуштање: 



- домаће употребљене воде из стамбених, друштвених, комуналних и индустријских 
објеката, 
 - атмосферске воде са површина јако загађених продуктима индустрије и 

- индустријске отпадне воде са и без претходне обраде на интерним објектима за 
пречишћавање. 
 

Члан 5. 
 У канале за одвођење употребљених (отпадних) вода, фекалне канале у оквиру јавног 
сепарационог система (тамо где постоји) забрањено је испуштање: 
 - употребљене воде од прања и поливања улица и других јавних површина, 
 - атмосферске воде и 

- расхладне воде. 
 

Члан 6. 
 Заштита јавног канализационог ситема за одвођење отпадних вода од непожељног 
дејства материја које са собом носе отпадне воде корисника јавне фекалне канализације, врши 
се кроз следеће начине заштите: 

- заштита од механичких утицаја, 
 - заштита од запаљивих и експлозивних материја, 

- заштита од хемијских материја и 
- заштита од инфективних вода 

  
 

II МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
 

1. Заштита од механичких утицаја 
 

Члан 7. 
 Правна и физичка лице не смеју у јавни канализациони систем испуштати, нити 
проузроковати испуштање отпадних материја које угрожавају предвиђени хидраулички режим 
тока отпадних вода, стабилност објеката јавне канализационе мреже, нормалне биохемијске 
процесе у канализационој отпадној води, стабилност процеса рада машина на канализационим 
црпним станицама, предвиђене услове потребне за вршење текуће контроле и поправке, 
повећавају трошкове експлоатације и онемогућавају нормалан рад постројења за пречишћавање 
отпадних вода у било којој фази пречишћавања и то: 

- отпадне материје које имају температуру већу од 40°C, 
 - отпадне воде чији је садржај укупних суспендованих материја већи од 300 мг/л, 

- отпадне воде чији је садржај седиментних материја за 1 час већи од 1мл/л, 
 - било какве чврсте материје: песак, земљу, камен, дрво, метал, стакло, пластичне 
материје, влакнасте материје, перје, катран, изнутрице, друге сличне материје или материје 
већег вискозитета, 

- отпадне воде из угоститељских или сличних објеката у којима се припрема више од 200 
топлих оброка на дан, уколико нису претходно пропуштене кроз одговарајући сепаратор 
масноћа, 

- отпадне воде из септичких јама и градско смеће и 
 - отпадне материје које својим абразивним дејством оштећују зидове канала. 
 
 
 
 
 
 



 
2. Заштита од запаљивих и експлозивних материја 

 
Члан 8. 

 У канале јавног канализационог система забрањено је испуштање запаљивих и 
експлозивних материја као што су нафта и њени деривати ( локсан, хептан, бензол, толуол, 
ксилол, разна дизел горива, машинска и трансформаторска уља, мазут, терпентинска уља) као и 
друге чврсте, течне и гасовите запаљиве материје. 
  

Члан 9. 
 Опасност од појаве испуштања запаљивих и експлозивних материја постоји нарочито 
код следећих објеката: 
 - бензинских станица, складишта бензина и других течних горива, 
 - гаража и радионица где се врши поправка возила и  
 - других објеката и постројења где постоји могућност да се заједно са отпадним водама у 
канализацију уведе и запаљива течност. 
 Корисници објеката из става 1. овог члана дужни су да спрече да се наведене материје 
испуштају у канализацију. 
 

3. Заштита од хемијских материја 
 

Члан 10. 
  У канале јавног канализационог система забрањено је испуштање токсичних 
опасних и штетних материја у концентрацијама већим од максимално допуштених, које су 
предвиђене овом Одлуком и то: 
  
 

Максимално допуштене концентрације штетних и опасних материја 
за испуштање у систем јавне канализације града Шапца 

 
 Општи параметри 

јединица   МДК 
БПК5        мг/л    500 
ХПК        мг/л    1000 
 
 
 Остали параметри технолошких отпадних вода за испуштање у јавну канализацију 
одређени су Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и 
роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“ бр.67/2011 и 48/2012) које је неопходно 
испоштовати при пројектовању постројења или других видова пречишћавања отпадних вода за 
испуштање у систем јавне канализације. 
 

Члан 11. 
 У канале јавног канализационог система забрањено је испуштати и све остале опасне, 
токсичне и штетне материје, које нису обухваћене члановима 7.8. и 10. ове Одлуке, а нарочито:  

 - шут, пепео, стакло, песак, требер, комина, парчићи коже, пластичне материје, 
текстилне материје и слично,  
 - течни стајњак, стајњак и вода од силаже, 
 - вештачке смоле, лакови, битумен, тер, као и њихове емулзије, течни отпаци који 
отврдњавају, цемент, малтер, креч..,. 
 - бензин, лож уље, уље за подмазивање, биљне и животињске масноће, 
 - киселине и базе,сумпор водоник, карбид који ствара ацетилен и                                                        
 -токсичне и биолошки теже разградљиве материје        
              Материје из става 1. алинеја 1 овог члана не смеју уносити ни у уситњеном стању. 



 
Члан 12. 

 Граничне вредности наведене у члану 10. односе се на отпадну воду непосредно пре 
уливања у систем јавне канализације. 
  

4. Заштита од инфективних вода 
 

Члан 13. 
 Здравствена, ветеринарска и друга предузећа у чијим се отпадним водама могу 
очекивати патогени микроорганизми, узрочници разних инфективних обољења, морају 
обезбедити специјални третман отпадних вода, уређајима за пречишћавање до прописаног 
квалитета уз дезинфекцију воде до те мере да се као безопасне могу испуштати у јавну 
канализацију. 
 

III  КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ОТПАДНИХ ВОДА 
 

Члан 14. 
 Под испитивањем квалитета отпадних вода подразумева се: узимање узорака, мерење 
протока, анализирање узорака према важећим стандардним методама и састављање извештаја. 
  
  

Члан 15. 
Контролу квалитета отпадних вода на месту испуштања, а пре мешања са отпадним 

водама у јавној канализацији, као и контролу и функционалност интерног уређаја  за 
пречишћавање, врши предузеће, друго правно лице, предузетник односно физичко лице ( у 
даљем тексту:корисник) о свом трошку, а преко предузећа и других правних лица која су 
овлашћена за вршење ових испитивања. 

Контрола квалитета врши се по прописима и начину о минималном броју испитивања 
квалитета отпадних вода као и других ближих прописа о начину и поступку  испитивања 
квалитета отпадних вода у складу са Законом о водама. 

 
Члан 16 

Контрола квалитета на месту испуштања може се вршити и ванредно по захтеву  
ЈКП“Водовод Шабац“ које управља и одржава јавну канализацију ради провере степена 
загађености воде, а трошкове анализе сноси корисник од кога потиче загађење ако анализа 
покаже да вода садржи материје изнад прописаних граница.   
 

Члан 17. 
 ЈКП „Водовод Шабац“ које управља и одржава јавну канализацију дужно је да обезбеди 
контролу квалитета отпадних вода пре испуштања у реципијент путем сопствене овлашћене 
лабораторије, преко предузећа и других правних лица која су овлашћена за вршење ових 
испитивања. 
 

Члан 18. 
 Корисник анализу добијену контролом квалитета отпадних вода на месту испуштања у 
јавну канализацију обавезно доставља  Јавном водопривредном предузећу и ЈКП“Водовод 
Шабац“ које управља и одржава јавну канализацију, а у случају прекорачења прописаних 
вредности и одељењу Општинске управе општине Шабац  надлежном за послове заштите 
животне средине . 

 
 
 
 



Члан 19. 
 Корисник је дужан да обавести надлежно ЈКП „Водовод Шабац“ и Одељење надлежно за 
послове заштите животне средине о свакој промени у својој производњи и технологији која 
доводи до битних измена квантитета и квалитета отпадних вода. 
 Корисник је дужан да обавести ЈКП“Водовод Шабац“ о сваком застоју и квару на 
уређају за претходно пречишћавање, а које може довести до поремећаја у систему јавне 
канализације. 
 

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 20. 
 Новчаном казном у фиксном износу од 50.000 динара казниће се за прекршај Предузеће 
или друго  правно лице ако поступи супротно одредбама члана 4. и 5. ове Одлуке. 
 За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у Предузећу или 
другом правном лицу новчаном казном у фиксном износу од 5.000 динара. 
 

Члан 21. 
 Новчаном казном у фиксном износу од 25.000 динара казниће се за прекршај 
предузетник, ако поступи супротно одредбама члана 4. и 5. ове Одлуке. 
  

Члан 22. 
 Новчаном казном у фиксном износу од 5.000 динара казниће се за прекршај физичко 
лице ако поступи супротно одредбама члана 4. и 5. ове Одлуке. 
 
 

V  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 23. 
 Надзор над применом и спровођењем ове Одлуке врши општински орган управе 
надлежан за комуналне и послове заштите животне средине и Одељење Комуналне полиције.. 

 
Члан 24. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општина Шабац“. 
 
 
 


