
На основу чланa  22.  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 34. Статута општине Рудо, број 8/08-

пречишћен текст- 9/08, 2/09 и 1/11) Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

04.07.2012.године, д о н о с и: 

                                            

 

О Д Л У К У 

о изградњи и одржавању објеката за водоснабдјевање у сеоским подручјима 

 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ                                                     

Члан 1. 

        Овом одлуком  уређује се изградња, руковање и одржавање, коришћење и заштита 

објеката за водоснабдјевање у сеоским подручјима (у даљем тексту: сеоских водовода) на 

подручју општине Рудо. 

 

Члан 2. 

Под сеоским водоводом, у смислу ове одлуке, подразумјева се систем за 

снабдјевање водом за пиће сеоског насеља, који има уређено и заштићено извориште, 

каптажу, уређај за припрему воде, резервоар и водоводну мрежу која служи за 

снабдјевање водом за пиће најмање пет домаћинстава, односно више од 15 становника, а 

којим не управља јавно комунално предузеће, односно друго предузеће. 

     Унутрашњим водоводним инсталацијама сматрају се све инсталације, објекти и 

уређаји од водомјера до излива воде, а у случајевима гдје није уграђен водомјер од мјеста 

прикључења на водоводну мрежу. 

Члан 3. 

      Вода је добро од општег интереса, којим се задовољавају опште и појединачне 

потребе, без обз6ира на то да ли се налази – извире на земљишту у приватној или 

државној својини. 

 

Члан 4. 

      Јавно снабдјевање становништва водом за пиће је снабдјевање водом више од 5 

домаћинстава, односно више од 15 становника. 

 

Члан 5. 

      Код јавног снабдјевања становништва водом за пиће и у случајевима гдје 

управљање и одржавање није повјерено комуналном предузећу, за послове изградње, 

одржавања, коришћења и управљања сеоским водоводима, образује се одбор за сеоски 

водовод чије чланове бирају корисници сеоског водовода, са једним представником 

савјета мјесне заједнице. 

 Одбор за сеоски водовод броји од 3 до 7 чланова, а одлучује већином од укупног 

броја чланова. 

 

Члан 6. 

Одбор за сеоски водовод доноси одлуке из своје надлежности које се односе на: 

- коришћење водовода, 

- одобравање нових прикључака, 

- рационално коришћење воде и прописивање мјера штедње воде, 

- накнаду за нови прикључак, 



- одржавање водовода, 

- набавку потребног материјала за одржавање водовода,  

- спровођење осталих одредби ове Одлуке. 

 

Члан 7. 

      Поред обавеза из чланова 5. и 6. ове Одлуке, Одбор за сeоски водовод је дужан: 

- да се стара о одржавању водовода од изворишта до крајњих потрошача, 

ангажујући по потреби овлашћена стручна лица (правна и физичка)  за стручне 

и физичке послове,  

- да контролише правилност употребе воде, 

- да организује редовну контролу исправности и хлорисање воде, 

- да од надлежног органа тражи мишљење по сваком захтјеву за прикључење на 

водоводну мрежу нових корисника, 

- да одређује мјесто гдје ће се извршити прикључење на водовод, 

- да спроводи поступак против лица која намјерно оштећују водовод, који се 

бесправно прикључе на водовод или без одобрења дозволе другим лицима 

коришћење водовода, 

- да подносе пријаве надлежном инспекцијском органу против лица која 

поступају супротно овој Одлуци.      

Члан 8. 

Корисником водовода, у смислу ове одлуке, сматрају се сва физичка и правна лица 

прикључена на сеоски водовод, а која су то право стекла: 

- учешћем у изградњи водовода 

- уплатом накнаде за прикључење на водовод 

- наслеђем, односно подјелом домаћинства које има статус корисника водовода. 

 

Члан 9. 

      Корисник може отказати потрошњу воде из сеоског водовода. 

Отказ се даје писменим путем и може бити трајан или привремен. 

Послије датог отказа, у року од 48 сати Одбор за сеоски водовод искључује 

корисника са мреже сеоског водовода. 

 

Члан 10. 

      Извориште које се намјерава каптирати за напајање водоводне мреже мора имати 

довољну количину хигијенски исправне воде за пиће, како би се обезбједило непрекидно 

снабдјевање водом одређеног насељеног мјеста. 

Каптажа и резервоар водовода граде се са обавезном вентилацијом и хидро 

изолацијом. 

Капацитет резервоара треба да обезбједи довољну количину питке воде за 

нормалну дневну потрошњу и минималну резерву за случај потреба за водом у ванредним 

ситуацијама.  

 

II. -  ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА    

                                                           

Члан 11. 

      За изградњу водовода потребно је прибавити прописану техничку и другу потребну 

документацију. 

Прије прибављања техничке и друге документације за изградњу водовода врши се 

испитивање капацитета изворишта и утврђују други елементи за изградњу водовода. 

 

 



Члан12. 

      Вода са изворишта прије изградње водовода, обавезно подлијеже прегледу и 

хигијенско-бактериолошким анализама у складу са постојећим позитивним прописима. 

 

Члан 13. 

      Одобрење за изградњу издаје Одјељење за привреду и финансије у складу са 

постојећим позитивним прописима, на захтјев мјесне заједнице или групе становника 

насељеног мјеста. 

     Инвеститори водовода из претходног става дужни су да закључе међусобни уговор 

о заједничкој градњи и одржавању водовода, те исти овјерити код надлежног органа. 

    Примјерак уговора из претходног става, инвеститори су дужни доставити 

Одјељењу за привреду и финансије које води посебну евиденцију о тим водоводима. 

 

Члан 14. 

      Уз захтјев за издавање одобрења за изградњу водовода, инвеститиор је дужан 

прибавити: 

1. Пројекат водовода, односно идејно рјешење пројекта 

2. Налаз хемијско-бактериолошке анализе воде, 

3. Доказ о капацитету воде и 

4. Доказ о рјешеним имовинско-правним односима  

5. И другу потребну документацију у складу са позитивним прописима 

                                         

Члан 15. 

      Власник земљишта, на којем се налази извориште, не може правити сметње или 

забранити кориштење изворишта. 

     Уколико се власнику земљишта приликом извођења радова на изградњи водовода 

причини штета, на његов захтјев, извршиће се накнада исте. 

     Обим и висину штете утврђује посебна комисија коју именује Скупштина општине. 

     Надокнада се исплаћује на терет средстава инвеститора. 

 

Члан 16. 

      Изградња водовода и његових прикључака врши се у складу са законом, одредбама 

ове Одлуке. 

Надзор над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом водовода врше 

надлежне инспекцијске службе. 

       

Члан 17. 

      Изграђени водовод, прије пуштања у употребу, обавезно прегледа стручна 

комисија коју именује Скупштина општине. 

      Комисија даје стручно мишљење и налаз о изградњи водовода и његовом 

функционисању и техничкој исправности. 

      На основу налаза и мишљења стручне комисије издаје се употребна дозвола. 

 

Члан 18. 

Корисници који се прикључују на водоводну мрежу дужни су имати шахт у коме ће 

бити смјештени потребни пропусни вентили и  водомјер, уколико Одбор за сеоски 

водовод одлучи да корисници обавезно имају уграђен водомјер. 

Корисници који се прикључују на водоводну мрежу, дужни су регулисати одвод 

отпадних вода у канализациону мрежу или септичку јаму. 



 

Члан 19. 

      Коришћење сеоског водовода обухвата: 

- редовно снабдјевање хигијенском и квалитетном водом за пиће свих потрошача, 

- редовну органолептичку контролу и организовање хемијске и бактериолошке 

контроле воде, у складу са посебним прописима, 

- пуштање у рад нових или поправљених објеката водовода, прикључивање 

нових корисника, 

- манипулисање затварачима, арматурама и другим уређајима у циљу расподјеле 

и штедње воде. 

 

Члан 20. 

      Вода из сеоског водовода користи се првенствено за пиће и подмиривање потреба у 

домаћинству.  

      За подмирење потреба за водом из претходног става потребна је количина  од 160 

литара по члану домаћинства за 24 часа. 

      Количина воде преко количине из става 2. овог члана сматра се вишком воде за 

пиће и неопходне потребе домаћинства и не може се оспорити другим потенцијалним 

корисницима који би исту користили за пиће и неопходне потребе у домаћинству, а исту 

немају, односно њихово водоснабдјевање за ове намјене не може се ријешити другачије на 

економичан и рационалан начин. 

      За остале потребе вода се може користити ако је има вишка, послије задовољења 

потреба из става 1,2 и 3 овог члана.      

Изузетно, вода се може користити и у друге сврхе ради отклањања последица више 

силе (пожар, земљотрес и слично). 

 

Члан 21. 

      Прикључење на сеоски водовод одобрава Одбор за сеоски водовод на начин и под 

условима прописаним чланом 73. Закона о водама и овом Одлуком. 

      Одбор за сеоски водовод не може оспорити издавање одобрења за прикључак на 

воду новом кориснику уколико је капацитет изворишта већи од потреба корисника за 

водом наведених у члану 20. ове Одлуке. 

 

Члан 22. 

      Прикључак на водоводну мрежу домаћинстава која накнадно затраже прикључење 

може се извршити на основу одобрења из претходног члана, на начин и под условима 

утврђеним тим одобрењем. 

     Корисник прикључка дужан је прибавити одобрење Одбора за сеоски водовод  и 

закључити уговор са истим, којим се регулише накнада сразмјерног дијела трошкова 

изградње које су имали досадашњи корисници водовода,  начин и услови коришћења и 

одржавања сеоског водовода и накнада за трошкове прикључења. 

Лица из става 1. овог члана имају иста права и обавезе као и остали корисници 

водовода.  

 

Члан 23. 

      Приликом издавања одобрења за прикључак на водовод мора се водити рачуна о 

капацитету извора и резервоара и пројектом планираног броја домаћинстава за 

снабдјевање довољне количине питке воде. 

 



Члан 24. 

       Услови за одобрење прикључивања новог корисника на изграђени сеоски водовод 

су: 

- да исти, обзиром на количину воде, може да задовољи њихове  потребе и 

- да се њихово снабдјевање водом не може ријешити другачије на економичан и 

рационалан начин. 

 

Члан 25. 

Самостални уређаји за снабдјевање водом не смију се спајати са водоводном 

мрежом сеоског водовода. 

 

Члан 26. 

Послије сваког извршеног прикључивања или оправке оштећених цјевовода, 

потребно је извршити дезинфекцију водовода од стране стручних лица која ће издати 

доказ о резидуалном хлору. 

 

Члан 27. 

      Резервоар се мора чистити најмање једанпут у шест мјесеци, а главни цјевовод 

једанпут годишње. 

 

Члан 28. 

      Корисници су дужни обезбједити преглед воде из водовода једанпут мјесечно када 

је у питању јавно снабдјевање водом. 

  Тамо гдје је управљање и одржавање повјерено комуналном предузећу, преглед 

воде из става 1. овог члана дужно је обезбједити исто. 

 

Члан 29. 

      У случају елементарних непогода корисници у оквиру јавног снабдјевања 

становништва водом за пиће или предузеће којем је повјерено управљање и одржавање 

водовода дужни су посветити посебну пажњу предострожности ради исправности воде, 

дезинфекцији и другим превентивним мјерама ради сигурности потрошача. 

 

Члан 30. 

      Забрањено је самовољно прикључење на изграђени водовод. 

 

Члан 31.                       

      Забрањено је вршити прикључење на сеоски водовод преко прикључка и 

унутрашњих инсталација другог корисника. 

Кориснику сеоског водовода, који је дозволио прикључење другом лицу, на начин 

из претходног става, биће обустављена испорука воде. 

По престанку разлога за обуставу испоруке воде и измирења свих трошкова 

проузрокованим прикључењем другог корисника, на начин из става 1. овог члана, 

наставиће се, у року од три дана, са испоруком воде из сеоског водовода.  

 

III.  ЗАШТИТА 

Члан 32. 

      Ради заштите воде за пиће од случајног или намјерног загађивања код изворишта се 

установљавају двије заштитне зоне и то: непосредна заштитна зона и ужа заштитна зона. 



     Непосредна заштитна зона обухвата простор од 40 м у пречнику, а ужа заштитна 

зона 5 м у пречнику од изворишта. 

    На приједлог санитарне инспекције, а на основи хидрогеолошког налаза и 

морфолошких подлога, Скупштина општине у појединим случајевима може утврдити и 

већи простор зона од величина утврђених у претходном ставу. 

 

Члан 33. 

      У зони санитарне заштите (непосредној и ужој заштитној зони) забрањена је 

градња свих објеката, изузев објеката водовода, остављање и бацање  смећа, угинулих 

животиња, отпадака, копање бунара, вађење шљунка, копање канала и слично. 

Ужа заштитна зона мора бити ограђена одговарајућом оградом. 

                                                                          

     IV – ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА 

 

Члан 34. 

      Ради заштите водовода од загађивања и ради одржавања водовода у исправном 

стању, сеоске водоводе преузимају на одржавање и управљање инвеститори – корисници  

или комунално предузеће уколико је инвеститор предао на управљање и одржавање 

истом. 

 

Члан 35. 

      Под одржавањем сеоских водовода подразумјева се инвестиционо и текуће 

одржавање заштитне зоне изворишта, објеката, уређаја, комплетне водоводне мреже, 

односно водоводне мреже до водомјера и водомјер у техничком стању уколико је сеоски 

водовод предат на управљање  и одржавање комуналном или другом предузећу, те 

обезбјеђивање хигијенске исправности воде, у складу са законским прописима и стручним 

нормама. 

 

Члан 36. 

      Одбор за сеоски водовод је дужан да редовно врши контролу и одржавање сеоског 

водовода, о чему води посебну евиденцију. 

 

Члан 37. 

      За случај повјеравања послова одржавања и заштите сеоских водовода  комуналном  

предузећу,  корисници сеоског водовода  закључују уговор са истим. 

 

Члан 38. 

      Трошкови одржавања водоводних инсталација укључујући извориште и комплетну 

водоводну мрежу падају на терет инвеститора-корисника, који су дужни да се брину о 

исправности тих инсталација и уређаја. 

 

Члан 39. 

      Уколико су корисници сеоских водовода склопили уговор о одржавању и заштити 

са комуналним предузећем, трошкови одржавања водоводних инсталација и уређаја, од 

прикључка на водоводну мрежу, односно од водомјера, падају на терет корисника 

прикључака  који су дужни да се брину о исправности тих инсталација и уређаја. 

 

 



Члан 40. 

      Корисник прикључка дужан је да све кварове на инсталацијама и уређајима, из 

претнодног члана, отклони у што краћем року, а најкасније у року од 24 часа од момента 

настанка квара. 

О кваровима на прикључку, корисник прикључка је дужан да одмах обавјести 

остале кориснике водовода, а у случају гдје су услуге одржавања и заштите сеоских 

водовода повјерене комуналном предузећу кварови се пријављују истом. 

 

Члан 41. 

      Уколико радови на одржавању и поправци водоводне мреже и објеката захтјевају 

обуставу испоруке воде дуже од 4 часа, корисници водовода или предузеће којем су 

повјерени послови одржавања, дужни су да о обустави испоруке воде обавјесте 

потрошаче, на погодан и уобичајен начин, 24 часа прије обуставе испоруке воде. 

Обавеза из претходног става не односи се на случајве када се ради о хитним 

интервенцијама (пуцање водоводних цијеви, загађење воде и слично). 

 

Члан 42. 

      Забрањено је неовлашћеним лицима свако руковање, оправка и отклањање кварова 

на објектима, уређајима и инсталацијама сеоског водовода, осим у случајевима када је то 

неопходно због спречавања већих штета. 

 

Члан 43. 

      Ради рационалног коришћења воде Одбор може утврдити оптималне количине 

потрошње  воде по кориснику, сразмјерно његовим потребама. 

Утврђивање  тих количина Одбор ће вршити на основу дотока воде у резервоар 

(издашност), тако да ниво воде у резервоару ни у једном моменту не буде мањи од 1/3 

његове запремине. 

 

Члан 44. 

      Када услед суше, већих техничких проблема, или из других разлога, дође до 

смањења или несташице воде, потребне за нормално снабдјевање потрошача, Одбор ће  у 

сарадњи са надлежним општинским органом прогласити општу штедњу воде и донијети 

одлуку о  ограничењу коришћења воде узимајући у обзир број чланова домаћинства и 

остале потребе у домаћинству, односно о коришћењу воде искључиво за одређене 

потребе, водећи при томе рачуна о резервама воде за случај пожара. 

О одлуци из претходног става, као и условима коришћења воде  и временом 

трајања ограничења,  Одбор, односно надлежни општински орган је дужан, на погодан и 

уобичајен начин, упознати кориснике водовода најмање 48 сати прије ступања на снагу 

такве одлуке. 

 

Члан 45. 

      Одјељење за привреду и финасије је дужно водити евиденцију и документацију о 

сеоским водоводима. 

 

V – НАДЗОР 

Члан 46. 

      Надзор над примјеном ове Одлуке врши Комунална полиција и Санитарна 

инспекција. 



  

VI—КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 47. 

  Новчаном казном у износу од 500,00 до 5.000,00 КМ казниће се за прекршај 

предузеће или  друго  правно лице ако: 

1. изврши прикључак на водоводну мрежу без одобрења из члана 21. ове Одлуке, 

2. не закључи уговор из члана 13. ове Одлуке, 

3. не изврши поправку инсталација и уређаја које је дужан одржавати у року  

из члана 40. ове Одлуке, 

4. не придржава се одлуке о ограничењу потрошње  воде из члана 44. ове Одлуке, 

5. дозволи другом кориснику да се прикључи на водоводну мрежу преко његовог 

водомјера или унутрашњих инсталација - члан 31. ове Одлуке, 

6. не поступи у складу са чланом 18. ове Одлуке, 

За наведене прекршаје  казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном 

казном у износу од 100,00 до 500,00 КМ. 

  Ако је прекршај из става 1. овог члана починио предузетник, казниће се новчаном 

казном до 3.000,00 КМ. 

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

90,00 КМ. 

 

Члан 48. 

   Новчаном казном у износу од 500,00 до 2.000,00 КМ казниће се предузеће којем је 

повјерено одржавање сеоских водовода ако не обавијести  кориснике водовода о 

престанку испоруке воде, на начин и у року  предвиђеним чланом 41.ове Одлуке. 

   За наведене прекршаје казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном 

казном у износу од 100,00 до 500,00 КМ. 

 

VII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 49. 

   Корисници постојећих водовода у сеоским подручјима, дужни су ускладити 

функционисање  и одржавање водовода и снабдјевања  водом, са одредбама ове Одлуке у 

року од 12 мјесеци од дана њеног ступања на  снагу. 

Члан 50: 

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

гласнику општине Рудо“.  

     

Број:01-022-85/12.                                                                

Датум:04.07.2012.год.                ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                  Скупштине општине Рудо 

                                            Милинковић Добрисав,дипл.ецц.ср 

 


