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На основу члана 2, 4, 9 и 13. Закона о 

комуналним делатностима („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 88/2011) и члана 14. тачка 5. и 
члана 34. тачка 6. Статута општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“, бр.7/2011– 
пречишћен текст и 11/2012), Скупштина општине 
Беочин, на седници одржаној 19.11.2014. године, 
донела је

ОДЛУКУ 
О КОМУНАЛНИМ  ДЕЛАТНОСТИМА 

I  ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком се одређују комуналне 

делатности и уређују општи услови и начин њиховог 
обављања у циљу задовољавања потреба корисника 
комуналних производа и комуналних услуга на 
територији општине Беочин.

Члан 2.
Комуналне делатности у смислу ове Одлуке 

су:
1. снабдевање водом за пиће; 

  2. пречишћавање и одвођење атмосферских и 
отпадних вода; 
  3. производња и дистрибуција топлотне 
енергије; 
  4. управљање комуналним отпадом; 
  5. градски и приградски превоз путника; 
  6. управљање гробљима и погребне услуге; 
  7. управљање јавним паркиралиштима;
  8. обезбеђивање јавног осветљења; 
  9. управљање пијацама; 

10. одржавање улица и путева; 
11. одржавање чистоће на површинама јавне 

намене; 
12. одржавање јавних зелених површина; 
13. димничарске услуге; 
14. делатност зоохигијене
15. сузбијање комараца и 
16. уништавање амброзије.

Члан 3.
Општина Беочин уређује у складу са законом 

услове обављања комуналне делатности, права и 
обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет 
комуналних услуга и начин вршења надзора над 
обављањем комуналних делатности обезбеђујући 
нарочито:

1. Одговарајући обухват, обим и квалитет 
комуналних услуга, који подразумева нарочито: 
здравствену и хигијенску исправност према прописа-
ним стандардима и нормативима, тачност у погледу 
рокова испоруке, сигурност и заштиту корисникау 
добијању услуга, поузданост, приступачност и трајност 
у пружању услуга;

2. Развој и унапређивање квалитета и асорти-
мана комуналних услуга, као и унапређивање органи-
зације рада, ефикасности и других услова пружања 
услуга;

3. Сагласност са начелима одрживог развоја;
4. Ефикасно коришћење ресурса и смањење 

трошкова обављања комуналних делатности успос-
тављањем сарадње две или више јединица локалне 
самоуправе и другим активностима када за то постоји 
могућност;

5. Конкуренцију у обављању делатности.
Комуналним објектима сматрају се грађевин-

ски објекти са уређајима, инсталацијама и опремом, 
сама постројења, уређаји и инсталације и други објекти 
који служе за пружање комуналних услуга корисници-
ма, као и уређено грађевинско земљиште и друга 
добра у општој употреби која се користе за обављање 
комуналне делатности.

Члан 4.
Када настане потреба из разлога ефикасности 

и економичности да се обављање комуналних 
делатности може организовати са две или више 
јединица локалне самоуправе, приступа се изради 
студије оправданости за то, под условима утврђеним 
законом и споразумом скупштина тих јединица локалне 
самоуправе.

Обављање комуналне делатности

Члан 5.
Комуналне делатности из члана 2. став 1. тачке 

ове одлуке, на територији општине Беочин, у складу са 
законом, овом одлуком и прописима донетим на основу 
њих, обављају јавна предузећа чији је оснивач општина 
Беочин,  привредна друштва, предузетници или други 
привредни субјекти којима је поверено обављање 
комуналне делатности (у даљем тексту: вршилац 
комуналне делатности).

Комуналне делатности из члана 2. став 1. тачке 
1. и 6. (у делу који обухвата одржавање гробља и обје-
ката, који се налазе у склопу гробља - мртвачница, 
капела и креметоријум, сахрањивање или кремирање и 
одржавање пасивних гробља и спомен обележја), ове 
одлуке могу обављати искључиво  јавна предузећа или  
привредна друштва у којима је већински власник од 
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најмање 51% Република Србија или Општина Беочин. 
Општина Беочин може одлуком о начину 

обављања комуналне делатности, а у складу са 
Законом, поверити послове уређења и одржавања 
гробља цркви и верским заједницама. 

Програм рада вршилац комуналне делатности 
је дужан доставити на сагласност Скупштини општине 
Беочин (у даљем тексту: Скупштина општине) 
најкасније до 01. децембра текуће године за наредну 
годину. Програм рада поред осталих елемената за 
поједине комуналне делатности за које се он доноси, 
садржи и предлог потребних финансијских средстава. 
Програм садржи, нарочито: планиране изворе прихода 
и позиције расхода по наменама; планирани начин 
расподеле добити јавног предузећа, односно 
планирани начин покрића губитка јавног предузећа; 
елементе за целовито сагледавање политике цена 
производа и услуга, зарада и запошљавања у том 
предузећу и друге елементе од значаја за обављање 
команалне делатности.

Контролу реализације и оверу извршења 
послова у складу са Програмом из претходног става 
врши надлежни орган Општинске управе Беочин.

Услови и начин поверавања обављања 
комуналних делатности

Члан 6.
Под поверавањем обављања комуналне 

делатности подразумева се временски орочено 
уговорно уређивање односа у вези са обављањем 
комуналне делатности или појединих послова из 
оквира комуналне делатности између Општине Беочин 
(или више јединица локалне самоуправе) и вршиоца 
комуналне делатности, које за циљ има пружање 
комуналних услуга на територији или делу територије 
Општине Беочин.

Поверавање обављања комуналне делатности 
врши се на основу одлуке Скупштине општине о начину 
обављања комуналне делатности и уговора о 
поверавању, осим када се оснива јавно предузеће.

У случају када вршилац комуналне делатности 
добије право да финансирање обављања комуналне 
делатности обезбеђује у целости или делимично 
наплатом накнаде од корисника комуналних услуга, 
примењују се одредбе закона којим се уређују 
концесије.

На поступак поверавања обављања комуналне 
делатности чије се финансирање врши из буџета 
општине, примењују се одредбе закона којим се 
уређују јавне набавке.

Члан 7.
Контролу у обављању комуналних делат-

ности, односно пружању комуналних услуга, који су 
уговором поверени вршиоцу комуналне делатности 
врши Служба за инспекцијске послове и урбанизам .

О обезбеђењу, уговором преузетих права и 
обавеза, стара се Председник општине или лице које 
он за то одреди.

Члан 8.
Вршилац комуналне делатности коме се 

поверава обављање комуналних делатности или поје-
диних послова из оквира тих делатности мора испуња-

 

вати услове у погледу техничко-технолошке опремље-
ности и кадровске, односно стручне оспособљености 
за вршење повереног посла, на начин прописан 
законом, подзаконским актима и прописима које 
донесу општински органи.

Члан 9.
Уговором о поверавању послова обавезно се 

регулише: временски период на који се уговор 
закључује, начин вршења, права и дужности у 
обављању повереног посла, међусобна права и 
обавезе уговорних страна везаних за обављање 
повереног посла, услови и поступак раскида уговора 
пре истека уговорног рока и права и обавезе који из тога 
проистекну.

Услови и начин организовања и 
обављања комуналних делатности

Члан 10.
Комуналну делатност или поједине послове 

из оквира тих делатности може обављати вршилац 
комуналне делатности ако испуњава услове у погледу 
техничко-технолошке опремљености, организационе и 
кадровске оспособљености, а у зависности од врсте и 
природе комуналне делатности, односно послова.

Члан 11.
Вршилац комуналне делатности је дужан да 

организује свој рад и пословање на начин којим се 
обезбеђује:

1. трајно и несметано пружање комуналних 
услуга корисницима под условима и на начин уређен 
законом, прописима и стандардима донесеним на 
основу закона;

2. обим и врсту комуналних производа и услуга 
којима се постиже потребан ниво у задовољавању 
потреба корисника;

3. одговараући квалитет комуналних производа 
и услуга, који подразумева нарочито здравствену и 
хигијенску исправност према прописаним стандарди-
ма и нормативима, тачност у погледу рокова испоруке, 
сигурност корисника у добијању услуга, поузданост у 
пружању услуга и заштите животне средине;

4. развој и унапређење квалитета и асортимана 
комуналних производа и услуга, као и унапређење 
организације рада, ефикасности и других услова 
производње и пружања услуга;

5. ред првенства у снабдевању комуналним 
производима и пружању комуналних услуга у случају 
више силе у складу са овом одлуком;

6. предузимање мера одржавања, развоја и 
заштите комуналних објеката, постројења и опреме, 
који служе за обављање комуналних делатности;

7. стална функционална оспособљеност кому-
налних објеката  одржавањем  грађевинских и  других 
објеката, постројења и опреме који служе за обављање 
комуналних делатности.

Члан 12.
Вршилац комуналне делатности је обавезан да 

под једнаким условима испоручује комуналне 
производе, односно пружа комуналне услуге свим 
корисницима у времену, роковима и на начин прописан 
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овом и другим одлукама Скупштине општине.
Испорука комуналних производа, односно 

пружање комуналних услуга не може се ускратити 
корисницима осим у случају када корисник :

1. изврши прикључење на комуналну мрежу без 
претходно прибављеног одобрења;

2. користи услугу противно прописима;
3. неосновано омета друге кориснике услуга;
4. не плати комуналну услугу у утврђеном року;
5. ненаменски користи комуналну услугу у 

време снабдевања уз ограничење потрошње 
(редукцију) о чему је корисник благовремено 
обавештен.

За комуналне услуге из члана 2. тачке 1., 2., 3. 
и 4. ове одлуке, рок из става 2. тачка 4. овог члана не 
може бити краћи од 60 дана почев од дана доспелости 
првог неплаћеног потраживања.

Вршилац комуналне делатности дужан је да у 
писменој форми обавести корисника комуналне услуге 
о могућности обуставе комуналне услуге услед 
наступања случаја из става 2. овог члана и остави му 
примерени рок за испуњење обавезе. 

Вршилац комуналне делатности дужан је да 
најкасније у року од два дана од измирења дуга за 
извршену комуналну услугу и плаћене прописане 
накнаде за поновно прикључење настави пружање 
комуналне услуге кориснику. 

Члан 13.
Вршилац комуналне делатности је дужан да 

комуналне делатности обавља трајно и континуирано. 
Вршилац комуналне делатности дужан је своје 

послове учинити доступним јавности благовременим 
обавештавањем  корисника  о  планираним  и  
очекиваним сметњама и прекидима, који могу настати 
или ће настати у испоруци комуналних производа и 
услуга, најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у 
пружању комуналних услуга и пружи потребна 
обавештења о условима и начину вршења делатности 
која им је поверена у смислу ове одлуке.

  Члан 14.
У случају наступања непланираних или 

неочекиваних поремећаја или прекида у обављању 
комуналне делатности услед више силе или других 
разлога који нису могли да се предвиде, односно 
спрече, вршилац комуналне делатности је обавезан да 
одмах, без одлагања предузме мере на отклањању 
узрока поремећаја, односно прекида и то:
1. радно ангажује запослене на отклањању узрока 
поремећаја, односно разлога због којих је дошло до 
прекида у обављању комуналне делатности,
2. о разлозима поремећаја или прекида и предузетим 
мерама одмах обавести Општинско веће. 

Члан 15.
По пријему обавештења о непланираном 

прекиду испоруке, односно по утврђивању поремећаја 
или прекида у пружању комуналних услуга, Општинско 
веће предузима оперативне и друге мере којима ће се 
обезбедити услови за несметано обављање комуналне 
делатности, а посебно:

1. одређује ред првенства и начин пружања 
услуга оним корисницима код којих би услед прекида 
настала опасност по живот и рад грађана или рад 

правних и физичких лица, или би настала значајна, 
односно ненадокнадива штета;

2. предузима мере за заштиту комуналних 
објеката и друге имовине која је угрожена,

3. предузима мере за отклањање насталих 
последица и друге потребне мере и

4. утврђује разлоге и евентуалну одговорност 
за поремећај, односно прекид у обављању комуналне 
делатности, као и одговорност за учињену штету.

Члан 16.
Вршилац комуналних делатности, у случају 

штрајка запослених дужан је да обезбеди минимум у 
процесу рада у обављању комуналних делатности 
односно пружању комуналних услуга, како би се тиме 
избегла непосредна опасност или изузетно тешке 
последице за живот и здравље људи као и безбедност 
људи и имовине.

Минимум у процесу рада у смислу става 1. овог 
члана обезбеђује се непрекидним обављањем :

1. послова пречишћавања и дистрибуције воде 
за пиће,

2. послова одвођења отпадних вода,
3. послова изношења смећа,
4. послова одржавања депоније,
5. послова сахрањивања,
6. испорука топлотне енргије.

Члан 17.
Вршилац комуналне делатности дужан је да 

формира евиденцију тачних података о личности 
корисника услуге на основу података из личних и 
других важећих докумената или добијених од 
надлежних органа.

Члан 18.
Корисник комуналних производа и услуга 

обавезан је да их наменски користи у дозвољеном 
обиму и у складу са прописаним условима.

Корисник комуналних производа и услуга у 
обавези је да их користи на начин којим се не ометају 
други корисници и не угрожава животна средина и не 
угрожавају објекти и опрема који су у функцији 
обављања одређене комуналне делатности.

Забрањено је самовласно, без одобрења, 
прикључити се на комунални објекат и користити 
комунални производ или услугу.

Члан 19.
Власник или корисник непокретности дужан је 

да омогући вршиоцу комуналне делатности интервен-
цију на изграђеној комуналној инфраструктури и пос-
тројењима уз обавезу вршиоца комуналне делатности 
да надокнади штету насталу услед интервенције или на 
други начин отклони последице извршене интер-
венције. 

Вршилац комуналне делатности је дужан да 
отклони последице извршене интервенције најкасније 
у року од седам дана од дана завршетка интервенције. 

Средства за обављање и развој комуналних 
делатности и изградњу комуналне 

инфраструктуре

Члан 20.
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Средства за обављање и развој комуналних 
делатности обезбеђују се из :

1. прихода од продаје комуналних услуга;
2. прихода од комуналне накнаде;
3. прихода од концесионих накнада за 

обављање комуналних делатности;
4. прихода буџета Општине;
5. наменских средстава других нивоа власти;
6. других извора, у складу са законом.
Комуналне делатности код којих се крајњи ко-

рисник може утврдити превасходно се финансирају из 
цена комуналних услуга, а комуналне делатности код 
којих се крајњи корисник не може утврдити финанси-
рају се из буџета општине, односно комуналне накнаде.

Члан 21.
Грађење објеката комуналне инфраструктуре 

финансира се из :
1. прихода од давања у закуп, односно на ко-

ришћење комуналне инфраструктуре и других 
средстава за обављање комуналне делатности у јавној 
својини;

2. дела накнаде за право на обављање кому-
налне делатности;

3. дела цена комуналне услуге намењене амор-
тизацији средстава за обављање комуналне делат-
ности;

4. буџета Општине;
5. средстава вршиоца комуналне делатности;
6. средстава прикупљених емитовањем дугоро-

чних хартија од вредности;
7. кредита и других облика задуживања;
8. трансфера других нивоа власти;
9. донација;
10. других извора утврђених посебним проп-

исима.
Накнада за давање средстава за обављање 

комуналне делатности у јавној својини у закуп или на 
коришћење не може бити нижа од износа амортизације 
за средства која су предмет накнаде.

Средства из става 1. тачке 1. овог члана приход 
су буџета Општине и користе се преко буџетског фонда 
за комуналну инфраструктуру за изградњу и 
инвестиционо одржавање објеката комуналне 
инфраструктуре, које оснива Општина у складу са 
законом којим се уређује буџетски систем.

Цене комуналних услуга

Члан 22.
Цене комуналних услуга се одређују на основу 

следећих начела :
1. примена начела „потрошач плаћа“;
2. примена начела „загађивач плаћа“;
3. довољности цене да покрије пословне 

расходе;
4. усаглашеност цене комуналних услуга са на-

челом приступачности;
5. непостојања разлике у ценама између разли-

читих категорија потрошача, сeм ако се разлика 
заснива на различитим трошковима обезбеђивања 
комуналне услуге.

Члан 23.
Елементи за одређивање цена комуналних 

услуга су:
1. пословни расходи исказани у пословним књи-

гама и финансијским извештајима вршиоца комуналне 
делатности;

2. расходи за изградњу и реконструкцију објека-
та комуналне инфраструктуре  и набавку опреме, 
према усвојеним плановима и програмима вршиоца 
комуналне делатности на које је надлежни орган 
општине дао сагласност;

3. добит вршиоца комуналне делатности;
4. други  елементи за  образовање цена  кому-

налне услуге  у  зависности од  услова  на тржишту и 
специфичности појединих комуналних услуга.

Члан 24.

Цене комуналних услуга које плаћају непос-

редни корисници утврђује вршилац комуналне делат-

ности уз сагласност Општинског већа Општине Беочин 

(у даљем тексту: Општинско веће).

Одлуку о промени цена комуналних услуга 

доноси вршилац комуналне делатности.
Уз захтев за давање сагласности на одлуку о 

промени цена комуналних услуга, вршиоци комуналне 
делатности су дужни да доставе образложење о 
разлозима за промену и детаљну структуру предло-
жене цене.

Сагласност на одлуку о промени цена 
комуналних услуга из члана 2. став 1. тачка 1.- 8. ове 
Одлуке, осим превоза посмртних остатака умрлог, даје 
Општинско веће.

Захтев за давање сагласности на одлуку о 
промени цена комуналних услуга са образложењем, 
објављује се на огласној табли, као и у електронском 
облику путем интернета, најмање 15 дана пре 
доношења одлуке.

Члан 25.
Општинско веће може утврдити категорије 

корисника комуналних услуга који плаћају субвенци-
онисану цену комуналне услуге, као и износ субвенције 
за сваку категорију.

Општина Беочин и вршиоци комуналних делат-
ности могу посебним уговором регулисати начин фи-
нансирања субвенционисања цена за одређене 
категорије корисника комуналних услуга.

II   ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
1. Снабдевање водом за пиће

Члан 26.
Снабдевање водом за пиће је захватање, 

пречишћавање, прерада и испорука воде водоводном 
мрежом до мерног инструмента потрошача, 
обухватајући и мерни инструмент.

Члан 27.
Комуналну делатност снабдевање водом за 

пиће на територији општине Беочин обавља Јавно 
комунално предузеће „Беочин“ из Беочина (у даљем 
тексту : вршилац комуналне делатности).



20. новембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН Број 9 - Страна 5

Члан 28.
Јавне бунаре и чесме одржавају месне зајед-

нице на својој територији.

Члан 29.
Корисник комуналне услуге снабдевање водом 

за пиће је свако физичко и правно лице које је власник 
стамбеног, пословног, индустријског или другог објекта 
као и грађевинске парцеле спојене на јавни водовод, 
односно сва физичка и правна лица која фактички 
користе воду из јавног водовода, без обзира на правни 
основ.

Члан 30.
Овом одлуком прописују се услови и начин 

организовања послова у обављању комуналне 
делатности сакупљања, прераде, односно пречишћа-
вања воде и испоруке воде корисницима за пиће и 
друге потребе, водоводном мрежом до мерног 
инструмента потрошача и то :

1. технички и други посебни услови за испоруку 
воде којима се обезбеђује одређени обим, врста и 
квалитет услуга;

2. начин обезбеђивања континуитета у 
испоруци воде;

3. права и обавезе вршиоца комуналне 
делатности снабдевање водом за пиће и права и 
обавезе корисника;

4. начин обрачуна и наплата накнаде за 
испоручену воду;

5. начин поступања и овлашћења надлежног 
органа општине у случају прекида у испоруци воде, у 
случају непредвиђених околности (хаварија, 
елементарне непогоде и др.), оперативне мере које 
предузима вршилац комуналне делатности у тим 
случајевима, ред првенства у испоруци воде кад услед 
више силе дође до смањеног обима у обављању те 
делатности;

6. услови под којима се корисницима може 
ускратити испорука воде;

7. коришћење воде у јавне сврхе;
8. надзор као и друга питања од значаја за 

комуналну делатност снабдевање водом за пиће.

Члан 31.
Јавни водовод у смислу ове одлуке подразуме-

ва систем за снабдевање водом за пиће и обухвата уре-
ђено и заштићено извориште, каптажна постројења, 
објекте и инсталације за пречишћавање воде, црпне 
станице, резервоаре, водоводну мрежу и водоводне 
прикључке, закључно са улазним вентилом испред 
водомера и водомером.

Члан 32.
Под унутрашњим водоводним инсталацијама у 

смислу ове одлуке, подразумевају се цевоводи и уре-
ђаји од водомера до точећих места потрошача.

Члан 33.
Корисници су дужни да воду користе рацио-

нално и економично, на начин којим се не ускраћује 
право коришћења воде другим лицима.

Коришћење воде за снабдевање становништва 
водом за пиће, санитарно-хигијенске потребе, напаја-
ње стоке, има приоритет над коришћењем воде за 
остале намене.

Члан 34.
Испорука воде врши се путем одговарајућег 

техничког система.
Технички систем за испоруку воде представља 

техничко-технолошку целину коју чине следећа 
постројења и уређаји:

1. изворишта са водозахватним објектима, оп-
ремом и зонама санитарне заштите;

2 . цевоводи сирове воде од изворишта до пост-
ројења за пречишћавање воде;

3. цевоводи воде за пиће од постројења за пре-
чишћавање воде до резервоара са пратећим 
објектима;

4. резервоари;
5. постројења за пречишћавање воде;
6. водоводна мрежа;
7. прикључци до мерног уређаја корисника;
8. уређаји за мерење испоручене количине во-

де на прикључку ( у даљем тексту: водомер);
9. шахт за мерни уређај;
10. инсталација објекта.
Постројења и уређаји из става 2. овог члана од 

тачке 1. до тачке 7. чине јавни водовод и преносе се на 
управљање вршиоца комуналне делатности, а инста-
лацију корисника чине постројења и уређаји од тачке 8. 
до тачке 10.

Члан 35.
Водомер одржава вршилац комуналне делат-

ности.

Члан 36.
Унутрашње водоводне инсталације спајају се 

са јавним водоводом, односно уличном водоводном 
мрежом, преко водоводног прикључка.

Унутрашња водоводна инсталација је влас-
ништво корисника, који је дужан да исту одржава у 
санитарно- технички исправном стању.

Водоводни прикључак је цевни спој од уличне 
водоводне мреже, са вентилом-затварачем, непос-
редно испред водомера.

Пречник водоводног прикључка, величину и тип 
водомера, као и услове за изградњу шахта за мерни 
уређај, у складу са техничким нормативима прописује 
вршилац комуналне делатности, на основу захтева и 
потреба корисника.

Водомер се по правилу уграђује непосредно у 
шахт, иза регулационе линије грађевинске парцеле на 
којој је објекат изграђен, на удаљености до два метра.

Изузетно, уколико не постоје техничке могућ-
ности за прикључење преко грађевинске парцеле на 
којој је објекат изграђен, водоводни прикључак се може 
поставити преко суседне грађевинске парцеле, уз 
писану сагласност власника односно корисника те 
парцеле оверене код надлежног органа.

 Члан 37.
Водоводни прикључак поставља се ради 

трајног или привременог снабдевања корисника 
водом. 

Сваки објекат мора имати сопствени водовод-
ни прикључак.

У стамбеним зградама са више станова, 
односно више улаза, за сваки улаз поставља се водо-
водни прикључак са главним водомером.
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Члан 43.
Шахт у коме се налази водомер мора бити увек 

приступачан за интервенцију и одржавање, као и за 
очитавање водомера.

Забрањено је изнад шахта свако остављање 
ствари, паркирање возила и слично.

Члан 44.
Шахт се изграђује на приступачном и сувом 

месту, до два метра иза регулационе линије, или ако за 
то не постоје техничке могућности, на јавној површини 
испред објекта.

Изузетно, уколико не постоје технички услови 
за изградњу шахта на начин уређен ставом 1. овог 
члана, постављање водомера се може одобрити и у 
објекту уз сагласност корисника, а у том случају 
вршилац комуналне делатности не сноси никакву 
одговорност, за евентуалну штету насталу на објекту у 
случају квара на делу мреже од уличне водоводне цеви 
до водомера.

Члан 45.
Прикључење на јавни водовод врши искљу-

чиво вршилац комуналне делатности о трошку корис-
ника.

Трошкове изградње и одржавања кућног прик-
ључка сноси корисник. 

Члан 46.
Код стамбено-пословних објеката где су на 

истом прикључку корисници стамбених и пословних 
простора, корисници пословног простора су дужни да 
уграде посебан водомер (главни или секундарни), у 
року од шест месеци од дана ступања на снагу ове 
одлуке.

У случају да корисник не поступи на начин из 
става 1. овог члана, утрошак воде обрачунаваће се и 
наплаћивати по цени воде утврђеној за пословни 
простор.

Члан 47.
Корисник има право да трајно или привремено 

откаже коришћење воде, уколико постоје техничке 
могућности за искључење, а да се при том не ремети 
снабдевања других корисника.

Трајно се може отказати коришћење воде, у 
случају да је објекат предвиђен за рушење, односно у 
другим оправданим случајевима.

Привремено се може отказати коришћење воде 
у случају да корисник неће користити објекат најмање 
30 дана.

Отказивање коришћења воде врши се у писаној 
форми најмање осам дана пре дана престанка 
коришћења воде.

Трошкови поновног прикључења на мрежу 
јавног водовода падају на терет корисника. 

Члан 48.
За потребе изградње објекта, инвеститор је 

дужан поднети захтев вршиоцу комуналне делатности, 
за привремени водоводни прикључак.

Уз захтев, инвеститор је дужан приложити 
грађевинску дозволу и остале доказе о испуњености 
услова из захтева.

Члан 38.
За објекте вишепородичног становања као и за 

објекте колективног становања (стамбене зграде) за 
које се дозвола за грађење издаје после ступања на 
снагу ове одлуке, потребно је пројектом предвидети да 
сваки стан има посебан водомер и заједнички главни 
водомер на улазу објекта.

Члан 39.
Прикључак на јавни водовод ради привременог 

снабдевања водом корисника, може се одобрити ради 
изградње објекта, уређења нових зелених површина, у 
случају организовања и одржавања спортских, култур-
них и других сличних манифестација и у хитним случа-
јевима када су доведени у питање живот и здравље 
људи.

Ради привременог снабдевања водом, корис-
ник подноси захтев вршиоцу комуналне делатности уз 
навођење разлога привременог снабдевања, на основу 
кога се кориснику издаје сагласност привременог 
карактера.

Објекти који су у поступку легализације могу 
бити у складу са законом, до окончања поступка лега-
лизације, привремено прикључени на јавни водовод.

Члан 40.
У случају промене власника непокретности, 

односно објекта прикљученог на јавни водовод, нови 
власник постаје корисник услуге по измирењу свих 
евентуалних обавеза претходног власника.

У случају да инвеститор изгради стамбени 
објекат са више станова на парцелама на којима је 
срушио објекте чији су власници били корисници 
услуге, исти не може добити нови главни прикључак 
док не измири евентуалне обавезе претходних 
власника, односно корисника услуга.

Члан 41.
Прикључење на јавни водовод врши се на 

основу Сагласности вршиоца комуналне делатности.

Члан 42.
Код прибављања техничких услова за 

издавање локацијске дозволе, на захтев Општинске 
управе – Службе за инспекцијске послове и урбанизам, 
вршилац комуналне делатности је дужан да изда 
претходне услове о могућностима прикључења на 
јавни водовод, у року од 15 дана од дана подношења 
захтева.

Када је издатим претходним условима за 
прикључење на јавни водовод, утврђена обавеза 
инвеститора да прибави сагласност вршиоца кому-
налне делатности на главни пројекат, осим за објекте 
индивидуалног становања, вршилац комуналне 
делатности ће оверити главни пројекат, најкасније у 
року од седам дана, уколико су у главном пројекту 
испоштовани издати претходни услови или условити 
измену главног пројекта у складу са издатим 
претходним условима.

У случају да вршилац комуналне делатности не 
овери главни пројекат из разлога што инвеститор није 
поступио по претходно издатим условима, вршилац 
комуналне делатности неће дозволити прикључење 
објекта на јавни водовод.
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Уколико постоје технички услови за водоводни 
прикључак, вршилац комуналне делатности ће 
извршити привремено прикључење на водоводну 
мрежу о трошку инвеститора а по претходно 
сачињеном предрачуну и закљученом уговору.

Након изградње објекта и издавања употребне 
дозволе за исти, инвеститор је дужан поднети захтев 
вршиоцу комуналне делатности за добијање трајног 
водоводног прикључка.

У случају из става 4. овог члана, вршилац 
комуналне делатности закључује уговор са корисником 
о трајном прикључењу на водоводну мрежу и уводи га у 
евиденцију трајних корисника.

Члан 49.

Код објеката вишепородичног становања, где 

није извршен пренос власништва свих стамбених 

јединица, инвеститор се сматра корисником трајног 

водоводног прикључка.

Члан 50.
У случају да корисник врши реконструкцију 

постојећег водоводног прикључка ради потребе за 
већом количином воде, дужан је вршиоцу комуналне 
делатности поднети захтев за добијање услова и 
сагласности за проширење постојећег капацитета и за 
исто вршиоцу комуналне делатности платити накнаду.

Члан 51.
Ако у изградњи јавног водовода, поред 

вршиоца комуналне делатности, у финансирању 
учествују физичка и правна лица улагањем својих 
средстава, међусобна права и обавезе са вршиоцем 
комуналне делатности уређују се уговором који садржи 
нарочито: услове и начин изградње јавног водовода, 
вредност радова и начин обезбеђења средстава као и 
права по основу учешћа у финансирању изградње 
јавног водовода.

Уколико је инвеститор објекта јавног водовода 
правно или физичко лице, по изградњи објекта јавног 
водовода инвеститор је дужан да преда вршиоцу 
комуналне делатности на коришћење, управљање и 
одржавање, а уговором ће се уредити поред осталог и 
права инвеститора по основу улагања.

Члан 52.
Изнад и поред објеката јавног водовода не могу 

се градити други објекти, и постављати инсталације и 
уређаји, осим у изузетним случајевима и под посебним 
условима уз сагласност вршиоца комуналне 
делатности.

Растојање објеката јавног водовода од другог 
објекта, инсталација и уређаја, мора бити толико да се 
приликом откопавања водоводне цеви односно радова 
на објекту или другим инсталацијама и уређајима не 
угрозе објекти јавног водовода и обрнуто.

Уколико су растојања између комуналних 
објеката и инсталација и уређаја недовољна, приликом 
извођења радова морају се применити заштитни 
тунели, а сва укрштања инсталација у том случају 
морају бити изграђена као трајна.

Растојање јавног водовода од других објеката 
одређује вршилац комуналне делатности.

Члан 53.
Вршилац комуналне делатности је дужан да 

свој рад и пословање организује на начин који 
обезбеђује трајно и несметано пружање услуга 
испоруке воде за пиће свим корисницима под једнаким 
условима, осим у случају више силе или хаварија на 
водоводним постројењима и уређајима.

Вршилац комуналне делатности је дужан да 
обезбеди одговарајући квалитет воде и пружене услуге.

Члан 54.
Ако дође до поремећаја или прекида у пружању 

комуналне услуге испоруке воде, услед више силе или 
других разлога који нису могли да се спрече, вршилац 
комуналне делатности је дужан да без одлагања 
предузме мере на отклањању узрока поремећаја 
односно прекида или на други начин обезбеди 
задовољавање потреба корисника и то:

1. активирањем резервних извора воде за пиће 
или на други одговарајући начин обезбеди снабдевање 
водом ; 

2. хитно поправи или замени инсталације и уре-
ђаје којима се обезбеђује испорука воде, као и заштити 
комуналне објекте и уређаје од даљих кварова или 
хаварије; 

3. предузима и друге мере које утврде надлеж-
ни органи општине. 

Члан 55.
Ако се прекид у испоруци воде предвиђа због 

планираних радова на комуналним објектима, 
вршилац комуналне делатности је дужан да о томе 
обавести кориснике 24 часа пре настанка планираног 
прекида, путем средстава јавног информисања или на 
други одговарајући начин.

У случају изненадног квара на јавном водоводу, 
вршилац комуналне делатности може и без претходног 
обавештавања корисника да прекине испоруку воде, с 
тим што је дужно одмах по прекиду, путем средстава 
јавног информисања обавести кориснике о разлозима 
као и времену трајања прекида. 

Вршилац комуналне делатности је дужан да 
извођење радова из става 1. и 2. овог члана организује 
тако да прекид у снабдевању водом траје што краће 
време. 

У случају из става 2. овог члана, вршилац 
комуналне делатности није обавезан да прибави 
одобрење за раскопавање јавних површина, али је 
дужан о свему обавестити надлежни општински орган а 
по изведеним радовима, дужан је одмах, а најкасније у 
року од 8 дана јавну површину вратити у првобитно 
стање. 

Члан 56.
Вршилац комуналне делатности је дужан да:
1. врши испоруку воде у складу са прописаним 

стандардима и нормативима у погледу квалитета и 
исправности воде,

2. трајно чува техничку документацију у вези 
јавног водовода, 

3. примењује прописане техничке услове, 
4. одржава постројења и уређаје јавног водо-

вода, 
5. одржава водоводни прикључак од споја на 
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уличну водоводну цев до вентила иза водомера о свом 
трошку, 

6. у зградама вишепородичног становања као и 
стамбено пословним зградама у којима поред главног 
водомера постоје и индивидуални водомери за сваки 
стан односно пословни простор, да одржава водоводни 
прикључак до вентила иза главног водомера, укључу-
јући и водомер. 

7. одржава и редовно баждари водомере, 
8. врши замену неисправних водомера, 
9.најмање четири пута годишње, корисницима 

очитава стање на водомерима, 
10. врши прикључење унутрашњих инсталаци-

ја на јавни водовод, 
11. редовно одржава у исправном стању сва 

постројења и уређаје. 

Члан 57.
Вршилац комуналне делатности је овлашћен 

да у случајевима предвиђеним овом одлуком, врши 
привремена искључења корисника са водоводне мре-
же, и има искључиво право приступа вентилу за затва-
рање везе испред водомера.

Члан 58.
Корисник је дужан:
1. да одржава унутрашње инсталације 

водовода у исправном стању, 
2. да одржава шахт за водомер како би исти био 

сув, уредан и приступачан за очитавање и поправљање 
водомера, 

3. да заштити водомер од евентуалног 
оштећења, крађе, а у зимском периоду од замрзавања, 

4. да за пословни простор у стамбено 
пословним објектима, уколико постоје техничке 
могућности, у року од три месеца од дана почетка 
коришћења пословног простора поднесе захтев за 
уградњу посебног водомера, 

5. да вршиоцу комуналне делатности редовно 
плаћа накнаду за испоручену воду у роковима 
утврђеним овом одлуком, 

6. да пријави вршиоцу комуналне делатности у 
року од осам дана, од дана настанка промене, сваку 
промену битну за испоруку воде као и права и обавезе 
корисника, 

7. да омогући овлашћеном лицу вршиоца 
комуналне делатности, приступ месту прикључка, 
уређајима и кућним инсталацијама, ради провере 
исправности, искључења, отклањања квара, замене и 
одржавања истих, 

8. да омогући очитавање водомера, уручивање 
обрачуна, као и да дозволи замену водомера у оквиру 
редовне контроле у случају квара или замагљења 
водомера. 

Члан 59.
Кориснику је забрањено:
1. да сам или ангажовањем другог лица, 

поправља или уклања водомер, уклања или скида 
пломбу са водомера, 

2. да користи кућне водоводне инсталације за 
уземљење електричних инсталација и уређаја, 

3. да затвара затварач испред водомера, осим у 
случају хаварије на унутрашњим инсталацијама у ком 

случају је дужан без одлагања обавестити вршиоца 
комуналне делатности, 

4. да изврши прикључење на јавни водовод без 
сагласности вршиоца комуналне делатности, 

5. да прикључи унутрашње водоводне 
инсталације преко водоводног прикључка или 
унутрашњих инсталација другог корисника, 

6. да угради водоводну цев на водоводном 
прикључку испред водомера, 

7. да изврши повезивање сопственог 
изворишта са унутрашњим инсталацијама објекта који 
је прикључен на јавни водовод, без уградње 
одговарајућег затварача и разделника. 

Члан 60.
У случају сумње у исправност водомера, 

корисник може у писаној форми тражити од вршиоца 
комуналне делатности да изврши ванредни преглед 
водомера.

Ако се прегледом водомера утврди да је исти 
неисправан, вршиоц комуналне делатности је дужан 
да исправи рачун и то тако што ће количину испоручене 
воде за спорни период, а најдуже за три месеца уназад 
од дана затраженог прегледа водомера, обрачунати по 
просечној месечној потрошњи за исти период у 
претходној години, или у наредном периоду у којем је 
могуће проценити потрошњу воде.

Трошкове ванредног прегледа сноси вршилац 
комуналне делатност, а у случају да се прегледом 
утврди да је водомер исправан, трошкове сноси 
корисник.

Члан 61.
Корисник за свако место прикључка плаћа 

накнаду у једнаком износу за сваки месец као и за 
месец у коме нема потрошње воде.

Средства од накнаде из став 1. овог члана 
користе се за надокнаду трошкова за сервис мерног 
инструмента, израде обрачуна, штампања и 
достављања рачуна као и наплате истих.

Висину накнаде из става 1. овог члана, утврђује 
вршилац комуналне делатност уз сагласност 
Општинског већа.

Члан 62.
На водоводну мрежу трајно се могу прикључити 

објекти који поседују употребну дозволу.

Члан 63.
Количина испоручене воде утврђује се очита-

вањем водомера и плаћа се по кубном метру.
Корисник је дужан, вршиоцу комуналне 

делатности да плаћа накнаду за испоручену воду 
обрачунату по утврђеној цени кубног метра испоручене 
воде.

Количина испоручене воде утврђује се према 
разлици стања бројила на водомеру између два 
очитавања.

У случају повећане потрошње, до које је дошло 
отицањем воде услед квара на делу мреже који 
одржава корисник, вршилац комуналне делатности ће 
евентуалне спорне ситуације решавати у договору са 
корисником у духу добре пословне сарадње.
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Члан 64.
Водомер очитава овлашћено лице вршиоца 

комуналне делатности.
           Корисник има право да присуствује очитавању 
водомера.

Вршилац комуналне делатности утврђује 
распоред очитавања и дужан је да о томе обавести 
кориснике, путем средстава јавног информисања.

Члан 65.
Обавеза је корисника да омогући овлашћеном 

лицу вршиоца комуналне делатности приступ 
водомеру, ради очитавања стања утрошене воде.

Уколико корисник не омогући овлашћеном лицу 
вршиоца комуналне делатности приступ водомеру 
ради очитавања утрошене воде, или писмено не 
обавести вршиоца комуналне делатности о стању 
утрошене воде на водомеру, вршиоц комуналне 
делатности има право да таквом кориснику за сваки 
календарски месец у ком очитавање водомера 
корисника није било омогућено, фактурише и наплати 

3на име паушала за утрошену воду 100 м  по 
домаћинству.

Овлашћено лице вршиоца комуналне делатно-
сти, дужно је да сачини службену забелешку код сваког 
корисника код кога му није омогућен приступ водомеру 
корисника, ради очитавања стања утрошене воде.  

Службена забелешка из става 3. овог члана је 
основ за фактурисање и наплату напред наведеном 
кориснику утврђеног паушала на име утрошене воде, 
уколико такав корисник нема доказ да је сам писмено 
обавестио вршиоца комуналне делатности о 
утрошеној води за сваки календарски месец у ком 
очитавање водомера корисника није било омогућено.

Члан 66.
У објектима вишепородичног, односно колек-

тивног становања, где стамбене јединице немају своје 
индивидуалне водомере већ се очитавање утрошене 
воде врши преко главног водомера, потрошња воде за 
појединог корисника обрачунава се тако што се укупна 
потрошња стамбене зграде подели на власнике, 
односно кориснике станова сразмерно броју чланова 
њиховог домаћинства.

Код објеката вишепородичног становања, где 
поред главног водомера свака стамбена јединица има 
свој индивидуални водомер, корисник плаћа накнаду 
за испоручену воду на основу очитаног стања на свом 
водомеру, а након сравњења стања индивидуалних 
водомера са главним водомером, корисници индиви-
дуалних водомера дужни су да плате и разлику 
потрошене воде, која се дели на власнике, односно 
кориснике станова сразмерно броју чланова њиховог 
домаћинства.

Члан 67.
Обрачун утрошене воде врши се месечно, а 

корисник је дужан да рачун плати до 25. у месецу за 
претходни месец.

Уколико корисник не измири обавезе у року 
утврђеном из става 1. овог члана, вршилац комуналне 
делатности има право да обрачуна камату на износ 
неизмиреног дуга, у складу са законским прописима.

Члан 68.
Утврђивање количине испоручене воде 

проценом врше се у следећим случајевима:
1. када је објекат привремено остао без 

водомера или је водомер неисправан,
2. у зимском периоду када временске прилике 

онемогућавају очитавање водомера,
3. када се корисник прикључи на јавни водовод 

без Сагласности вршиоца комуналне делатности,
4. за испоруку воде за заједничке потребе ако 

се количина не може мерити водомером,
5. ако не постоје технички услови да корисници 

пословног простора уграде посебан водомер. 
У случајевима из става 1. тачка 1. и 2. овог 

члана, процена се врши на основу просечно 
испоручене воде кориснику у предходној години, 
односно у тромесечном периоду уколико се о томе 
договоре вршилац комуналне делатности и корисник.

У случајевима из става 1. тачка 3. овог члана, 
процена се врши на основу максималне пропусности 
прикључка корисника, за укупан период прикључења 
без Сагласности вршиоца комуналне делатности.

У случајевима из става 1. тачка 4. овог члана, 
процену споразумно утврђују вршиоца комуналне 
делатности и корисник.

 У случајевима из става 1. тачка 5. овог члана, 
процена се врши у зависности од врсте делатности.
 

Члан 69.
Ради заштите јавног водовода, а у циљу 

обезбеђивања континуитета у испоруци воде, као и 
задржавања потребног нивоа у задовољавању 
потреба корисника, утврђује се рационални обим 
потрошње воде за пиће за домаћинства.

Рационална потрошња воде за пиће у смислу 
става 1. овог члана, сматра се потрошња воде за пиће у 

3количини од 7 m  месечно по члану домаћинства у 
објектима колективног, односно индивидуалног 
становања.

Рационална потрошња воде за пиће за објекте 
у којима није евидентиран ниједан члан домаћинства 
(викендице, куће за одмор, куће у којима нико не живи и 
др.), сматра се потрошња воде за пиће у количини од 7 

3m  месечно по домаћинству.
Количину воде утрошену преко рационалне 

потрошње, корисник плаћа по цени утврђеној за 
установе, јавна предузећа и државне органе у складу 
са овом одлуком.

Члан 70.
Уколико корисник изврши самовољно прикљу-

чење на јавни водовод, вршилац комуналне делат-
ности ће извршити обрачун утрошене воде по текућим 
ценама.

У случају прикључења корисника на јавни 
водовод без уграђеног водомера или неисправног 
водомера, вршилац комуналне делатности ће 
извршити обрачун утрошене воде према просечној 
потрошњи истих или сличних корисника за годину дана 
уназад.

Члан 71.
На обрачун утрошене воде, корисник може 

вршиоцу комуналне делатности поднети приговор у 
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писаној форми у року од 5 дана од дана доставе рачуна.
Вршилац комуналне делатности је дужан да 

приговор реши у року од 8 дана од дана пријема и да о 
томе обавести корисника.

Члан 72.

Корисник је дужан да вршиоцу комуналне 

делатности пријави сваку промену података уз 

приказивање одговарајућих доказа.

Члан 73.
Ако дође до поремећаја или прекида у 

испоруци воде, вршилац комуналне делатности је 
дужан да истовремено са предузимањем мера 
прописаних овом одлуком, обавести Општинско веће о 
разлозима поремећаја или прекида, као и о предузетим 
мерама.
По пријему обавештења из става 1. овог члана, 
Општинско веће ће без одлагања:

1. одредити ред првенства корисника код којих 
би, услед поремећаја или прекида у испоруци воде 
настала опасност по живот и здравље људи или би 
настала велика односно ненадокнадива штета у раду 
појединих субјеката, 

2. наредити мере за заштиту угрожених кому-
налних објеката, као и друге имовине, 

3. предложити мере за отклањање насталих по-
следица и друге потребне мере за обављање ове 
комуналне делатности, 

4. утврдити разлоге и евентуалну одговорност 
за поремећај односно прекид испоруке воде као и 
одговорност за накнаду причињене штете.

Члан 74.
У циљу обезбеђивања континуитета у испоруци 

воде као и одржавања потребног нивоа у задово-
љавању потреба корисника, Општинско веће може 
наредити мере штедње или редуковану потрошњу 
воде сагласно могућностима техничког система за 
испоруку воде.

Вршилац комуналне делатности и корисници 
су дужни да се придржавају прописаних мера из става 
1. овог члана.

Члан 75.
Вршилац комуналне делатности ће привре-

мено ускратити кориснику испоруку воде у следећим 
случајевима:

1. ако корисник не плати накнаду за испоручену 
воду два месеца узастопно, 

2. ако је стање унутрашњих водоводних инста-
лација и шахта такво да угрожава хигијенску ис-
правност воде у јавном водоводу, 

3. ако унутрашње водоводне инсталације споје-
не са јавним водоводом повеже са водоводним инста-
лацијама и уређајима који добијају воду из индиви-
дуалног изворишта, 

4. ако унутрашње водоводне инсталације прик-
ључи на јавни водовод преко водоводног прикључка 
или унутрашњих водоводних инсталација корисника 
друге зграде, односно непокретности, 

5. ако угради водоводну цев на водоводном 
прикључку испред водомера, 

6. ако уклони водомер, скине или оштети плом-
бу на водомеру, ако окрене водомер у супротном сме-
ру, ако закључава поклопац од шахта,

7. ако уклони пломбу са затварача испред водо-
мера или са затварача на обилазном воду намењеном 
за противпожарне потребе, без обавештења и 
одобрења вршиоца комуналне делатности, 

8. ако доведе у неисправност водоводну инста-
лацију и тиме угрози безбедност суседних објеката, 

9. ако воду користи ненаменски и преко дозво-
љеног обима у условима проглашених мера штедње, 

10. ако користи унутрашње водоводне инстала-
ције за уземљење електричних инсталација и уређаја, 

11. ако преко хидрантске мреже неовлашћено 
користи воду за друге намене без уграђеног водомера, 

12. ако се корисник прикључи на мрежу јавног 
водовода без Сагласности вршиоца комуналне делат-
ности, 

13. ако у случају промене корисника (насталу 
прометовањем непокретности, променом адресе 
становања, смрћу итд.) нови корисник не изврши 
уредно пријављивање вршиоцу комуналне делат-
ности, 

14. ако корисник не омогући приступ овлашће-
ном лицу вршиоца комуналне делатности, месту 
прикључка, уређајима и инсталацијама, ради провере 
исправности, отклањања квара, замене и одржавања 
истих, 

15. ако корисник не омогући овлашћеном лицу 
вршиоца комуналне делатности очитавање водомера 
односно уручивање обрачуна у два узастопна 
очитавања. 

У случајевима из става 1. тачке 2. до 15. овог 
члана, вршилац комуналне делатности је дужан да у 
складу са техничким условима, искључи корисника из 
система јавног водовода и да о разлозима за 
искључење одмах, а најкасније у року од 24 сата, 
писмено обавести корисника и општинског комуналног 
инспектора. 

У случају из става 1. тачка 1. овог члана, 
вршилац комуналне делатности ће пре искључења, 
писмено упозорити корисника да ће уколико у 
остављеном року не измири своју обавезу бити 
искључен са система јавног водовода. 

Члан 76.
После уклањања узрока због којег је дошло до 

привременог ускраћивања испоруке воде вршилац 
комуналне делатности је дужан да, када се за то стекну 
услови, а најкасније у року од 2 дана од дана 
подношења захтева корисника, прикључи корисника на 
систем јавног водовода.

Трошкови искључења, ангажовање трећих 
лица и поновног прикључења у случајевима из члана 
75. ове одлуке, падају на терет корисника.

Члан 77.
Под коришћењем воде у јавне сврхе, у смислу 

одредаба ове одлуке, подразумева се коришћење воде 
из јавних хидраната и то за гашење пожара, прање и 
поливање улица, заливање јавних зелених површина, 
одржавање и прање саобраћајница, за јавне чесме и 
фонтане, јавне санитарне објекте и слично.



  2. Пречишћавање и одвођење атмосферских и 
отпадних вода 

Члан 78.
Пречишћавање и одвођење атмосферских и 

отпадних вода је сакупљање, одвођење, пречишћа-
вање и испуштање отпадних, атмосферских и повр-
шинских вода са површина јавне намене, односно од 
прикључка корисника на уличну канализациону мрежу, 
третман отпадних вода у постројењу за пречишћавање, 
црпљење, одвоз и третирање фекалија из септичких 
јама.

Члан 79.
Комуналну делатност пречишћавање и одво-

ђење атмосферских и отпадних вода на територији 
општине Беочин обавља Јавно комунално предузеће 
„Беочин“ из Беочина (у даљем тексту: вршилац кому-
налне делатности).

Члан 80.
Под канализацијом у смислу одредаба ове 

одлуке подразумева се систем (објекти, уређаји и 
постројења) за пречишћавање и одвођење отпадних 
вода.

Систем за прикупљање, одвођење и пречишћа-
вање отпадних вода састоји се од:

1. канализационе мреже,
2. црпне станице отпадних и атмосферских 

вода, 
3. уређаја за пречишћавање отпадних вода.

Члан 81.
Послове одвођења и пречишћавања отпадних 

вода вршилац комуналне делатности је дужан да 
обавља тако да се обезбеди:

1. трајност, односно континуитет у обављању 
послова, 

2. обим вршења послова одвођења и пречиш-
ћавања отпадних вода којим се обезбеђује одређени 
ниво комуналних потреба корисника, 

3. квалитет и поузданост у вршењу послова, 
заштита животне средине и сигурност корисника, 

4. стално унапређење вршења послова, 
5. прописан ред првенства у вршењу послова у 

случају када због више силе дође до смањења 
постојећих техничких капацитета система јавне 
канализације, односно до престанка могућности 
његовог коришћења, 

6. планирање и пројектовање проширења капа-
цитета, 

7. остваривање права и обавеза корисника као 
и права и обавеза вршиоца комуналне делатности у 
вршењу послова, 

8. мере заштите објеката јавне канализације, 
уређаја и инсталација. 

Члан 82.
Корисници услуга јавне канализације су сва 

физичка и правна лица која својом активношћу 
испуштају отпадне воде у систем јавне канализације 
преко прикључка.

Члан 83.
Канализациону мрежу чине:

- јавна канализациона мрежа
- канализациони прикључак

Јавна канализациона мрежа је канализациона 
мрежа изграђена на јавној површини са свим објектима 
који чине функционалну целину.

Канализациони прикључак чине цевовод и 
прикључни шахт који служе за одвођење отпадних вода 
из објекта корисника до јавне канализационе мреже.

Члан 84.
Јавну канализациону мрежу и уређаје за 

пречишћавање и одвођење отпадних и атмосферских 
вода одржава вршилац комуналне делатности.

Канализациони прикључак одржава корисник.

Члан 85.
Корисник је дужан да канализациони прик-

ључак изгради према техничким условима добијеним 
од вршиоца комуналне делатности.

Члан 86.
Одвођење отпадних вода врши се прикључком 

на канализациону мрежу или путем септичких јама.

Члан 87.
Под септичким јамама подразумева се објекат 

за сабирање и таложење отпадних вода.

Члан 88.
Ако је канализациона мрежа изграђена, сваки 

објекат уколико постоје технички услови, мора се 
прикључити на мрежу јавне канализације најкасније у 
року од 60 дана од дана испуњења техничких услова.

Ако канализациона мрежа није изграђена, 
одвођење отпадних вода врши се путем септичке јаме. 

Као септичка јама не може се користити копани 
бунар.

Члан 89.
У деловима насељених места где није 

изграђена јавна фекална канализација, власници 
односно корисници објеката дужни су да изграде 
септичку јаму, у складу са прописима, стандардима и 
техничким нормативима, а на основу одобрења које 
издаје надлежни орган.

Власник, односно корисник објекта из прет-
ходног става дужан је да одржава септичку јаму, да је 
редовно чисти у циљу спречавања њеног изливања. За 
изливање септичке јаме којим се наноси штета 
суседима, одговоран је власник, односно корисник 
објекта, изузев ако докаже да је изливање последица 
поплава, подземних вода и сличних појава.

У случају да су два и више засебних објеката 
повезана на једну септичку јаму, на одржавање и 
одговорност за неодржавање сходно се примењује 
претходни став, а обавеза одржавања и одговорност је 
солидарна.

Вршилац комуналне делатности изношење 
отпадних вода и фекалија из септичких јама врши само 
специјалним возилом.

Изношење отпадних вода и фекалија врши се 
на позив власника или корисника односно неког од њих, 
ако их има више, а вршилац комуналне делатности је 
дужан исте изнети у року од 2 дана од дана пријема 
позива.
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При одношењу отпадних вода и фекалија мора 
се пазити да се исти не расипају.

Члан 90.
Отпадне воде из објеката за прикупљање могу 

се изливати само на место одређено решењем 
надлежног општинског органа.

Члан 91.
Прикључним водом у индивидуалној стамбеној 

изградњи сматра се вод од јавне канализације до прве 
ревизионе шахте, односно регулационе линије.

Прикључним водом у блоковској стамбеној 
згради сматра се вод од јавне канализације до прве 
ревизионе шахте код стамбене зграде.

Члан 92.
Објекат који се спаја на јавну канализациону 

мрежу мора имати засебан прикључак.
Прикључење на канализациону мрежу врши се 

на основу сагласности вршиоца комуналне делат-
ности.

Пре почетка израде техничке документације за 
изградњу објекта који треба да се прикључи на јавну 
канализациону мрежу, инвеститор је дужан да од 
вршиоца комуналне делатности прибави претходну 
сагласност о могућностима за прикључење и условима 
за пројектовање и грађење.        

Вршилац комуналне делатности је дужан да у 
року од 15 дана од дана пријема захтева изда 
претходну сагласност или ако нису испуњени услови, 
одбије захтев.

За издавање техничких услова за пројектовање 
и грађење, корисник вршиоцу комуналне делатности 
плаћа накнаду. 

Члан 93.
Извођење радова на прикључењу на јавну 

канализациону мрежу врши вршилац комуналне 
делатности о трошку корисника.

Трошкове изградње канализационог прикључ-
ка сноси корисник.

Члан 94.
Објекат који се водом снабдева из сопственог 

бунара  може се спојити на канализациону мрежу под 
условом да на сопственом објекту за снабдевање 
водом, корисник постави водомер ради мерења 
утрошене воде.

Уколико корисник из техничких разлога нема 
уграђен водомер, вршилац комуналне делатности ће 
путем комисије проценити количину испуштене воде на 
основу искуствених података код сличних корисника.

Члан 95.
Индустријски објекти и други објекти чије 

отпадне воде садрже штетне материје, могу се 
прикључити на канализациону мрежу само ако се 
испред прикључка угради уређај за пречишћавање 
индустријских отпадних вода до квалитета за 
упуштање у канализациону мрежу у складу са законом.

Члан 96.
Вршиоц комуналне делатности је дужан да:

1. корисницима непрекидно обезбеђује одвође-
ње отпадних вода,

2. одржава у исправном стању систем за одво-
ђење и пречишћавање отпадних вода,

3. на захтев корисника изврши пражњење и де-
зинфекцију септичке јаме,

4. отклони трагове изливених отпадних вода са 
јавних површина,

5. трајно чува комплетну техничку документа-
цију о стварно изведеном стању јавне канализације.

Обавезе из предходног става могу престати 
само услед више силе или већих техничких сметњи у 
мрежи, које нису изазване непажњом или нестручним 
радом вршиоца комуналне делатности.

У случају из става 2. овог члана, вршилац 
комуналне делатности је дужан предузети мере на 
отклањању узрока поремећаја и о предузетим мерама 
одмах обавестити надлежни општински орган.

Члан 97.
Вршилац комуналне делатности ће отклонити 

загушење на прикључку кад корисник јавне канали-
зације има изграђен ревизиони шахт код регулационе 
линије.

Члан 98.
Корисник је дужан да:
1. прикључно окно за канализацију изгради пре-

ма типу које одреди вршилац комуналне делатности,
2. прикључно окно обезбеди и учини приступач-

ним за раднике вршиоца комуналне делатности,
3. вршиоцу комуналне делатности у року од 24 

сата пријави оштећење на прикључку на канализаци-
ону мрежу,

4. за услугу одвођења отпадних вода вршиоцу 
комуналне делатности плаћа накнаду

5. уколико за одвођење отпадних вода користи 
септичку јаму, исту прописно обезбеди, уредно празни 
и дезинфикује.

Члан 99.
Кориснику није дозвољено да јавну канализа-

цију отпадних вода користи за одвођење атмосферских 
вода са сливних површина (кровова, дворишта, стаза и 
других бетонираних површина).

Члан 100.
При прикључењу на канализациону мрежу, 

корисник, који је до тада одвођење отпадних вода 
вршио путем септичке јаме, дужан је да исту испразни, 
дезинфикује и затрпа.

Члан 101.
У јавну канализацију није дозвољено испуш-

тање отпадних вода чији је квалитет у супротности са 
законским одредбама.

Члан 102.
За коришћење канализације корисник плаћа 

накнаду.

Члан 103.
За одвођење отпадних вода пражњењем 

објеката за прикупљање, корисник плаћа накнаду.
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Члан 104.
Накнада за коришћење канализације обрачу-

нава се по 1 м³ испуштене воде у канализациону мрежу.

Члан 105.
Накнада за одвођење отпадних вода пражње-

њем објеката за прикупљање плаћа се по 1 м³ изнете  
отпадне воде.

Члан 106.
Количину испуштене воде у канализацију 

вршилац комуналне делатности одређује на основу 
количине испоручене воде утврђене очитавањем 
водомера или проценом на основу мерила и 
критеријума утврђених овом одлуком. 

Члан 107.
Вршилац комуналне делатности је дужан да 

свој рад и пословање организује тако да обезбеди 
трајно и несметано пружање услуга пречишћавања и 
одвођења отпадних вода за кориснике, непрекидно 24 
сата дневно под једнаким условима.

Члан 108.
У случају квара или реконструкције на јавној 

канализацији вршилац комуналне делатности је 
дужан: 

1. да обавести корисника о насталом квару,
2. да обавести писмено надлежну инспекцију 

најкасније у року 24 часа од настанка квара, 
3. да квар отклони у најкраћем року, а најкас-

није у року од три дана од настанка квара. 

Члан 109.
Вршилац комуналне делатности је обавезан да 

у случају наступања непланираних или неочекиваних 
поремећаја или прекида у обављању комуналне 
делатности пречишћавање и одвођење отпадних и 
атмосферских вода услед више силе или других 
разлога који нису могли да се предвиде, односно 
спрече, одмах, без одлагања предузме мере на 
отклањању узрока поремећаја.

Члан 110.
Вршилац комуналних делатности, у случају 

штрајка запослених дужан је да обезбеди минимум у 
процесу рада у обављању комуналне делатности 
пречишћавање и одвођење отпадних и атмосферских 
вода како би се тиме избегла непосредна опасност или 
изузетно тешке последице за живот и здравље људи 
као и безбедност људи и имовине.

Члан 111.
Корисник јавне канализације је дужан да 

наменски користи систем јавне канализације, као и 
сопствени прикључак.

Члан 112.
Забрањено је:
1. испуштати отпадне воде ван септичких јама, 

или фекалне канализације или отпадне воде одводити 
у канале, на јавну површину и у атмосферску 
канализацију, 

2. онемогућавати вршиоцу комуналне делат-
ности обављање послова за које је овлашћен, вршити 
оштећење опреме и објеката јавног система канализа-
ције, 

3. упуштање отпадних вода у систем јавне кана-
лизација које су опасне по здравље људи, које у себи 
садрже биолошки неразградљиве и тешко разград-
љиве материје (уља, масти, отровне киселине, талоге и 
физичке материје и предмете итд), 

4. неовлашћено прикључење на јавну фекалну 
канализацију, 

5. упуштање отпадних вода чија температура 
прелази 40º C и чији квалитет нe задовољава законске 
прописе. 

Члан 113.
Атмосферском канализацијом одводе се само 

атмосферске воде.
Сакупљање и уклањање атмосферских и повр-

шинских вода са јавних површина врши се путем сис-
тема отворених и затворених канала, сливника, црпне 
станице.

Члан 114.
Изградњи колско-пешачких прилаза и зацев-

љивању отворених уличних одводних канала може се 
приступити након добијања сагласности и услова од 
стране вршиоца комуналне делатности.

Члан 115.
Сопственици, односно закупци породичних 

стамбених зграда, власници станова, сопственици и 
закупци пословних просторија дужни су да одржавају у 
функционалном стању канале атмосферске канализа-
ције као и пропусте испод мостића испред својих 
објеката на тај начин да исти морају бити проточни, 
очишћени, прописане дубине и ширине.

Члан 116.
Забрањено је:
1. бацати отпадни и други материјал у затворе-

не и отворене канале атмосферске канализације, 
2. рушити пропусте, мостиће, заштитне решет-

ке и друге објекте на канализацији, 
3. испуштати отпадне воде, уља, масти, отров-

не киселине, талоге и физичке материје и предмете у 
атмосферску канализацију, 

4. повезивати кућне и друге прикључке отпад-
них вода на мрежу атмосферске канализације, 

5. самовољно без сагласности надлежног орга-
на затворити отворене канале и сливнике као и 
заштитне решетке, 

6. прикључивати објекте на затворену атмос-
ферску канализацију без претходно прибављене саг-
ласности овлашћене организације, 

7. оштетити уређаје и објекте јавне атмосфер-
ске канализације.

  3. Производња и дистрибуција топлотне 
енергије

Члан 117.
Производња и дистрибуција топлотне енергије 

је централизована производња и дистрибуција у више 
објеката водене паре, топле или вреле воде за потребе 
грејања.
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Члан 118.
Комуналну делатност производња и дистрибу-

ција топлотне енергије на територији општине Беочин 
обавља Јавно предузеће „Топлана“ из Беочина (у 
даљем тексту: вршилац комуналне делатности).

Члан 119.
Услове и начин обављања комуналне делат-

ности производња и дистрибуција топлотне енергије, 
Скупштина општине Беочин прописала је посебном 
одлуком. 

   4. Управљање комуналним отпадом

Члан 120.
Управљање комуналним отпадом је сакуп-

љање комуналног отпада, његово одвожење, третман 
и безбедно одлагање укључујући управљање, 
одржавање, санирање и затварање депонија, као и 
селекција секундарних сировина и одржавање, њихово 
складиштење и третман. 

Члан 121.
Комуналну делатност управљање комуналним 

отпадом на територији општине Беочин обавља Јавно 
комунално предузеће „Беочин“ из Беочина (у даљем 
тексту : вршилац комуналне делатности).

Члан 122.
Корисници услуга из члана 120. oве Одлуке су 

сва физичка, правна лица и предузетници који су 
власници непокретности на територији општине 
Беочин, као и правна лица и предузетници који 
обављају делатност на територији општине Беочин.

Члан 123.
Корисници услуга су дужни да одлажу кому-

нални отпад у посуде за одлагање отпада (контејнере и 
канте), у ПВЦ вреће и др. 

Вршилац комуналне делатности нема обавезу 
да односи комунални отпад који се држи ван канти или 
затворених врећа.

Члан 124.
Посуде за одлагање комуналног отпада-

контејнери, морају стајати на месту које одреди 
вршилац комуналне делатности.

Место на ком су постављени контејнери 
одржава вршилац комуналне делатности.

Члан 125.
Комунални отпад јесте отпад из домаћинства 

(кућни отпад), као и други отпад који је због своје 
природе или састава сличан отпаду из домаћинства.  

Члан 126.
Посуде за одлагање комуналног отпада 

обезбеђују корисници услуга а вршилац комуналне 
делатности одређује тип, величину и број посуда.

Корисници услуга-власници пословних прос-
тора обавезни су да о свом трошку набаве и одржавају 
контејнере или канте за одлагање комуналног отпада. 

Инвеститори стамбене, стамбено-пословне и 

пословне зграде дужни су да, пре добијања употребне 
дозволе за зграду, о свом трошку набаве и вршиоцу 
комуналне делатности предају довољан број 
одговарајућих посуда за одлагање комуналног отпада.

Члан 127.
О одржавању и замени дотрајалих посуда за 

одлагање комуналног отпада у индивидуалном 
становању стара се корисник.

 О одржавању и замени дотрајалих посуда за 

одлагање комуналног отпада-контејнера поставље-

них на јавној површини, стара се вршилац комуналне 

делатности.

Члан 128.

Корисници услуга - правна лица, су дужни да 

обезбеде да просторије кроз које се пролази до места 

на коме се налазе посуде за одлагање комуналног 

отпада, као и само место, буду приступачна, отворена 

и осветљена.

Члан 129.
У посуде за одлагање комуналног отпада 

забрањено је одлагати:
1. веће количине грађевинског материјала, шу-

та, камења или земље,
2. отпатке у већим комадима,
3. талог из канализационих цеви и сливника,
4. отпадни материјал из здраствених и ветери-

нарских установа,
5. текуће, лакозапаљиве, експлозивне и друге 

опасне материје,
6. жар и врућ пепео,
7. веће гране,
8. угинуле животиње и отпад животињског поре-

кла.

Члан 130.
Забрањено је депоновати комунални отпад на 

изграђеним и неизграђеним грађевинским парцелама 
(дворишта, баште и сл.) у стамбеним, пословним и 
другим објектима ван посуда за одлагање отпада. 

Забрањено је палити комунални отпад на 
изграђеним и неизграђеним грађевинским парцелама 
(дворишта, баште и сл.).

Члан 131.

Физичка лица, као и предузећа и предузетници 

код којих у обављању делатности настају отпадне 

материје које имају употребну вредност, дужни су да са 

тим отпадом поступају у складу са прописима којима 

се уређују услови коришћења, разврставања, 

одлагања, складиштења и депоновања таквог отпада.
Физичка лица, као и предузећа и предузетници 

код којих у обављању делатности настају отпадне 
материје које имају својство опасних материја, дужни 
су да са истим поступају у складу са посебним 
прописима везаним за управљање опасним отпадом.

Члан 132.

Вршилац комуналне делатности је дужан да 
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одвози комунални отпад најмање једном недељно из 

индивидуалних стамбених објеката и из објеката колек-

тивног становања.
У изузетним случајевима комунална инспек-

ција може одредити да се у појединим деловима града 
и насељима комунални отпад износи у краћим 
временским интервалима у зависности од ситуације.

Члан 133.
Вршилац комуналне делатности је дужан да 

донесе Програм одношења комуналног отпада са 
временом и динамиком одношења отпада по 
насељима.

Вршилац комуналне делатности дужан је 
обавестити кориснике услуга о времену одношења 
комуналног отпада.

Сваки корисник ове комуналне услуге дужан је 
да у врме из става 2. овог члана изнесе канте за 
одлагање комуналног отпада на улицу поред коловоза 
и да их у току истог дана врати на своје место.

Члан 134.
Вршилац комуналне делатности је дужан да 

према годишњем програму и плану, а најмање два пута 
у току године (април и октобар) обезбеди одношење 
отпада који није могуће одложити у посуде за одлагање 
комуналног отпада (кабасти и други отпад). О времену 
и месту сакупљања и одношења ове врсте отпада 
вршилац комуналне делатности је дужан да благо-
времено обавести кориснике преко средстава јавног 
информисања и на други подобан начин.

Вршилац комуналне делатности је дужан да 
према годишњем програму и плану, а најмање два пута 
у току године обезбеди одношење баштенског отпада 
(лишће, грање и др.). О времену и месту сакупљања и 
одношења баштенског отпада вршилац комуналне 
делатности је дужан да благовремено обавести 
кориснике преко средстава јавног информисања и на 
други подобан начин.
          Ако вршилац комуналне делатности по позиву 
корисника услуга односи отпад из става 1. и 2. овог 
члана ван напред утврђених термина, као и отпадни 
грађевински материјал, трошкове одношења сноси 
корисник.

Корисници услуга могу и сами одвозити отпад 
из става 1. и 2. овог члана на депонију уз претходну 
сагласност вршиоца комуналне делатности.

Члан 135.
Вршилац комуналне делатности је дужан:
1. да комунални отпад сакупља и одвози на про-

писан начин и адекватним возилом,
2. да комунални отпад не расипа и не подиже 

прашину, 
3. да приликом пражњења не оштећује посуде 

за одлагање комуналног отпада,
4. да расути комунални отпад одмах покупи и 

уклони,
5. да приликом сакупљања и одвожења кому-

налног отпада очисти простор око посуда за одлагање 
отпада на површинама јавне намене.

6. да на јавним површинама постави одговара-
јући број посуда за сакупљање отпада. 

Члан 136.
Вршиоцу комуналне делатности припада 

накнада за управљање комуналним отпадом.

Члан 137.

Накнаду за управљање комуналним отпадом 

плаћају корисници услуга.

Члан 138.
Цена за изношење комуналног отпада се плаћа 

месечно а утврђује се :
1. за стамбени простор- по члану домаћинства 
2. за пословни простор- по нето квадратном 

метру пословног простора и према врсти делатности 
која се обавља у пословном простору.

Вршилац комуналне делатности има право да 
наплати накнаду за изношење и депоновање кому-
налног отпада и када корисник онемогући извршење 
услуге.

Вршилац комуналне делатности нема право да 
наплати цену из става 1. овог члана у случају када 
изношење и депоновање није извршено због тога што 
је објекат био ненастањен или није био коришћен дуже 
од месец дана, а о томе је корисник услуга на време у 
писаној форми обавестио вршиоца комуналне 
делатности.

Члан 139.
Корисник услуга је дужан да вршиоцу 

комуналне делатности пријави сваку промену података 
који су од значаја за вршиоца комуналне делатности 
(подаци о власништву над непокретношћу, о броју 
чланова домаћинства - физичка лица, о проширењу 
квадратуре и промени намене просторија - правна лица 
и сл.)  уз подношење одговарајућих доказа.

Члан 140.
Депоновање комуналног отпада врши се на 

депонији чија је локација одређена урбанистичким 
плановима.

Одржавање депонија врши се у складу са 
законским прописима који регулишу ову област.

Члан 141.
Вршилац комуналне делатности дужан је да 

изгради улаз и прилаз депонији са најближе саобра-
ћајнице. 

Вршилац комуналне делатности дужан је да на 
улазу у депонију постави таблу са следећим подацима:

1. назив депоније, 
2. назив фирме и адреса субјекта који управља 

депонијом, 
3. радно време депоније, 
4. забрањене и дозвољене врсте отпада за 

одлагање на депонију, 
5. забрана приступа на депонију неовлашће-

ним лицима. 

Члан 142.
Комунални отпад се из возила за превоз отпада 

на депонији истовара на простору дневног одлагања 
отпада. 

Разастирање отпада са простора дневног 
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одлагања врши се специјалним возилом вршиоца 
комуналне делатности.

Члан 143.
Место за одлагање комуналног отпада санира 

се са циљем да се спречи његово растурање, ширење 
непријатних мириса и заразе са депоније.

Текуће одржавање и санирање депоније из 
предходног става врши вршилац комуналне делат-
ности у складу са прописима који регулишу ову област. 

Члан 144.
Забрањено је:
1.улазак неовлашћених лица на депонију, 
2.манипулација отпадом на депонији од стране 

неовлашћених лица, 
3. изручивање отпада на депонију од стране 

неовлашћених лица,
4. спаљивање отпада на депонијама и на 

јавним површинама у насељеним местима,
5. изручивање и остављање отпада на местима 

која за то нису одређена,
6. боравак на депонији неовлашћених лица. 

Члан 145
Вршилац комуналне делатности је обавезан да 

у случају наступања непланираних или неочекиваних 
поремећаја или прекида у обављању комуналне 
делатности управљање комуналним отпадом услед 
више силе или других разлога који нису могли да се 
предвиде, односно спрече, одмах, без одлагања 
предузме мере на отклањању узрока поремећаја и 
друге мере у складу са законом.

Члан 146.
Вршилац комуналних делатности, у случају 

штрајка запослених дужан је да обезбеди минимум у 
процесу рада у обављању комуналне делатности 
управљање комуналним отпадом како би се тиме 
избегла непосредна опасност или изузетно тешке 
последице за живот и здравље људи као и безбедност 
људи и имовине у складу са законом.

  5. Градски и приградски превоз путника 

Члан 147.
Градски и приградски превоз путника је 

обављање јавног линијског превоза путника на 
територији јединице локалне самоуправе унутар 
насељеног места или између два или више насељених 
места трамвајима, метром, жичаром, тролејбусима и 
аутобусима и обезбеђивање пријема и отпреме 
путника на станицама и стајалиштима, као 
саобраћајним објектима који се користе у тим врстама 
превоза. 

Члан 148.
Јавни превоз путника на територији општине 

Беочин обавља се аутобусима. 
Јавним превозом путника сматра се превоз 

путника који се обавља на истом превозном путу, 
свакодневно, односно истог дана у недељи, у исто 
време и са истим местима укрцавања и искрцавања 
путника, који је под једнаким условима доступан свим 

корисницима превозних услуга.

Члан 149.
Обављање јавног превоза путника на терито-

рији Општине Беочин, поверено је Јавном градском 
саобраћајном предузећу „Нови Сад“ из Новог Сада.

Члан 150.
Услове и начин обављања ове комуналне 

делатности Скупштина општине Беочин може 
прописати посебном одлуком. 

6. Управљање гробљима и погребне услуге

Члан 151.
Управљање гробљима и погребне услуге је 

одржавање гробља и објеката који се налазе у склопу 
гробља (мртвачница, капела и крематоријума), 
сахрањивање или кремирање, одржавање пасивних 
гробаља и спомен обележја, као и превоз посмртних 
остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на 
гробљу или до крематоријума.

Члан 152.
Уређивање и одржавање гробаља обухвата 

изградњу и одржавање простора за сахрањивање, 
изградњу и одржавање саобраћајних површина, 
изградњу инсталација, објеката и уређаја, подизање и 
одржавање зеленила, одржавање чистоће, одржавање 
гробова, одржавање реда на гробљима и други 
послови који су у вези са одржавањем гробља и 
обављање погребне делатности.

Члан 153.
Комуналну делатност управљање гробљима и 

погребне услуге на православном гробљу у насељеном 
месту Сусек обавља Српска православна црквена 
општина Сусек.

Комуналну делатност управљање гробљима и 
погребне услуге на православном гробљу у насељеном 
месту Баноштор обавља Српска православна црквена 
општина Баноштор.

Комуналну делатност управљање гробљима и 
погребне услуге у Месној заједници Беочин град, у делу 
гробља намењеног за сахрањивање посмртних 
остатака умрлих муслиманске вероисповести, 
поверава се Исламској заједници у Србији, Муфтиство 
новосадско, Одбор Меџлиса Беочин.

Комуналну делатност управљање гробљима и 
погребне услуге на гробљу у насељеном месту Рако-
вац обавља Српски православни манастир у Раковцу.

Комуналну делатност управљање гробљима и 
погребне услуге на гробљу у насељеном месту Луг 
обавља Словачка евангелистичка а. в. црквена 
општина Луг.

Комуналну делатност управљање гробљима и 
погребне услуге на осталим гробљима у општини 
Беочин обавља ЈКП „Беочин“ из Беочина.

Превоз посмртних остатака умрлог од места 
смрти до капеле на гробљу може да обавља и 
привредно друштво, предузетник или други привредни 
субјект, који су регистровани за обављање ове услуге и 
испуњавају услове у складу са законом и овом 
одлуком.
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Члан 154.
ЈКП „Беочин“ Беочин, Српска православна 

црквена општина Сусек, Српска православна црквена 
општина Баноштор, Српски православни манастир у 
Раковцу, Одбор Меџлиса Беочин и Словачка 
евангелистичка а. в. црквена општина Луг (у даљем 
тексту: вршиоци комуналне делатности), дужни су да 
трајно и несметано обављају комуналну делатност 
управљање гробљима и погребне услуге, под 
утврђеним условима и у складу са законом. 

Члан 155.
Гробље, у смислу ове одлуке је земљиште које 

је одговарајућим планским документом одређено за 
сахрањивање умрлих, као и сви објекти који се налазе 
на том земљишту, а служе за сахрањивање, уређи-
вање и коришћење гробља.

Планским документом из става 1. овог члана, 
утврђују се локација, правила уређења и правила 
грађења за подизање објеката неопходних за вршење 
погребне делатности (капеле, продавнице погребне 
опреме и други објекти), комуналних уређаја и 
инсталација, спољних и унутрашњих саобраћајница за 
одређивање гробних места, за изградњу гробница, 
других спомен објеката и за подизање споменика.
Приликом одређивања земљишта за гробље, мора се 
посебно водити рачуна о заштити изворишта за 
снабдевање водом, објеката за снабдевање водом за 
пиће, геолошком саставу тла, као и о санитарним и 
другим условима прописаним за подизање гробља.

Члан 156.
Земљиште за гробље одређује Скупштина 

општине у складу са Просторним планом општине и 
одговарајућим урбанистичким плановима насељених 
места.

Свако насељено место на територији општине 
Беочин има у употреби најмање једно гробље.

Члан 157.
Уређење гробља врши се према плану, који 

доноси вршилац комуналне делатности.

Члан 158.
За коришћење гробног места у гробљу плаћа 

се накнада.
Накнаду из претходног става плаћа лице, које је 

дужно да обезбеди трошкове сахрањивања умрлог, 
односно лице које захтева продужење обавезног рока 
почивања. 

Члан 159.
На цене услуга сахрањивања као и накнаде за 

коришћење и одржавање гробља, вршилац комуналне 
делатности је дужан да прибави претходну сагласност 
Општинског већа Општине Беочин у складу са законом. 

Члан 160.
Гробно место не може да буде предмет правног 

промета између трећих лица.
Закупац гробног места може гробно место да 

врaти искључиво вршиоцу комуналне делатности уз 
утврђену надокнаду.

Члан 161.
У случају смрти корисника и закупца гробног 

места, право коришћења и закупа гробног места има 
лице које је судском одлуком одређено за његовог 
наследника и лице које докаже сродство са корисником 
односно закупцем гробног места.

Члан 162.
Средства остварена наплатом накнаде за 

коришћење гробних места су приход вршиоца 
комуналне делатности и воде се одвојено од осталих 
средстава, а могу се употребити само за уређивање и 
одржавање гробља

Члан 163.
Под сахрањивањем у смислу ове одлуке 

подразумева се укоп посмртних остатака умрлих, као и 
друге радње које се у том циљу предузимају.

Сахрањивање се пријављује вршиоцу кому-
налне делатности најкасније 12 сати пре сахране.

На основу потврде о смрти или извода из 
матичне књиге умрлих, вршилац комуналне делат-
ности одређује дан и сат сахране у споразуму са лицем 
које је пријавило сахрану.

Сахрањивање се може извршити најраније по 
истеку 24 часа, од момента наступања смрти. 

Члан 164.
Ако на гробљу постоји изграђена капела, 

сахрањивање умрлих врши се из капеле.
Ако на гробљу није изграђена капела, 

сахрањивање умрлог врши се из куће.

Члан 165.
Приликом пријаве сахране вршилац комуналне 

делатности даје одобрење за покопавање и одређује 
гробно место за сахрањивање.

Почивање умрлог у одређеном гробном месту 
износи најмање 10 године.

Члан 166.
Приликом сахрањивања може се организовати 

погребна свечаност.
Погребну свечаност организује породица и 

сродници умрлог а може да буде у складу са верским 
обредима верских заједница, уз учешће хора, 
оркестра, рецитатора, говорника и друге пригодне 
садржаје који изражавају жељу покојника, породице и 
сродника. 

Најкасније пола часа по завршетку погребне 
свечаности, вршилац комуналне делатности мора да 
затвори гробно место, односно обликује гробну хумку, 

постави надгробна обележја – дрвене симболе (крст, 

табла, пирамида и слично) и распореди донето цвеће и 
венце.

Члан 167.
Сахрањивање умрлог дужни су да обезбеде 

његови сродници, односно лица која би према важећим 
прописима била обавезна да га издржавају, односно да 
се о њему старају или друга физичка и правна лица, 
која преузму обавезу да обезбеде сахрањивање, 
односно која су дужна да се о томе старају.

Ако не постоје лица из става 1. овог члана , или 
ако лица која су дужна да изврше сахрањивање то 
одбију, или нису у могућности да сахрањивање 
обезбеде, сахрањивање ће обезбедити вршилац 
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комуналне делатности.
Члан 168.

На писмени захтев или уз писмену сагласност 
породице, сродника и других лица умрлог, може се 
дозволити ексхумација ради преноса посмртних 
остатака у други гроб или гробно место на гробљу у 
граду, селу или ван града или ван села, пре истека 
прописаног рока почивања.

Уз захтев за ексхумацију прилажу се потврда о 
обезбеђењу гробног места за посмртне остатке умрлог 
издата од стране управљача гробљем где се посмртни 
остаци умрлог преносе и одобрење санитарног инспек-
тора. 

Решење о ексхумацији издаје општински орган 
управе надлежан за комуналне делатности.

Трошкове ексхумације и преноса посмртних 
остатака сносе лица из става 1. овог члана.

Члан 169.
Вршилац комуналне делатности је дужан да:

1.врши текуће и инвестиционо одржавање гро-
бља,

2.обезбеди несметано сахрањивање умрлих,
3.одржава чистоћу гробља,
4.са гробова уклања осушено цвеће и венце,
5.уређује и одржава зелене површине на гробљу,
6.обезбеђује ред и мир на гробљу. 

Члан 170.
 Вршилац комуналне делатности је дужан да 

води евиденције, а нарочито:
1. евиденцију сахрањених лица у гробљу,
2. евиденцију гробних места, са именима сах-

рањених и датумом сахране, 
3. евиденцију лица која су за живота стекла пра-

во на коришћење гробних места,
4. евиденцију обвезника накнаде за коришћење 

гробних места,
Вршилац комуналне делатности може да води 

и друге евиденције које су у вези са обављањем 
погребне делатности.

Члан 171.
На гробљима је забрањено:
1. постављање надгробних споменика, спомен 

обележја и других ознака који нису у вези са 
сахрањеним лицима на гробљу,

2. постављање ознака на гробницама, надгроб-
ним споменицима и другим спомен обележјима, која 
изгледом, знацима или натписом вређају патриотска, 
верска, национална или друга осећања грађана, 

3. оштећење гробова, споменика, надгробних 
споменика и других објеката и уређаја на гробљима,

4. бацање отпадака и другог смећа на гробље, 
стазе и друге објекте у гробљу,

5. вршење било каквих радњи у вези са уређе-
њем гробог места односно изградњом споменика и 
слично без одобрења вршиоца комуналне делатности,

6. уношење грађевинског и другог материјала 
за градњу споменика и слично без одобрења вршиоца 
комуналне делатности,

7. остављање неискоришћеног грађевинског и 
другог материјала и слично на месту рада или у 
подручју гробља,

8. продавање производа и робе на гробљу,

9. неовлашћено улажење у капелу у време које 
није предвиђено за сахрану и обред,

10. нарушавање мира на гробљу,
11. прогон и напасање стоке на гробљу,
12. неовлашћено кошење траве у гробљу,
13. ходање по гробовима,
14. уништавање и одношење цвећа и украсних 

предмета са гробља,
15. постављање реклама на гробовима,
16. сађење воћа и поврћа на гробљу,
17. неовлашћено вожење свих врста возила 

кроз гробље,
18. лов и гађање птица на гробљу,
19. чињење било какве друге радње којом се 

нарушава изглед или чини каква друга штета објектима 
или простору на коме је гробље.

   7.  Управљање јавним паркиралиштима

Члан 172.
Управљање јавним паркиралиштима је ствара-

ње и одржавање услова за коришћење јавних саобра-
ћајних површина и посебних простора одређених за 
паркирање моторних возила, као и уклањање и 
премештање паркираних возила и постављање 
уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу 
надлежног органа.  

Члан 173.
Обављање комуналне делатности управљање 

јавним паркиралиштима Скупштина општине Беочин 
посебном одлуком поверава јавном предузећу, 
привредном друштву, предузетнику или другом 
привредном субјекту у складу са законом.

Члан 174.
Услове и начин обављања ове комуналне 

делатности Скупштина општине Беочин прописаће 
посебном одлуком. 

   8. Обезбеђивање јавног осветљења

Члан 175.
Обезбеђивање јавног осветљења је одржава-

ње, адаптација и унапређење објеката и инсталација 
јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и 
друге површине јавне намене. 

Члан 176.
Јавна расвета обухвата осветљавање следе-

ћих површина јавне намене: јавни путеви, улице, 
тргови, мостови, степеништа, пешачке површине 
поред стамбених и других објеката, паркови, спомен 
паркови, површине у стамбеним насељима и 
блоковима, гробља, спомен гробља, уређене речне 
обале и друге површине на којима је предвиђена 
изградња јавне расвете.

Члан 177.
Одржавање јавне расвете обавља вршилац 

комуналне делатности коме је након спроведеног 
поступка јавне набавке поверено обављање ове 
делатности на подручју Општине Беочин, а на основу 
уговора о поверавању.

Општина Беочин може у оквиру организације 
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делатности одржавања јавног осветљења својим актом 
прописати услове за коришћење ове комуналне услуге 
за кориснике који су евидентирани као потрошачи код 
предузећа за дистрибуцију електричне енергије.

Наплата накнаде која се одсноси на делатност 
одржавања јавног осветљења врши се преко 
предузећа за дистрибуцију електричне енергије, на 
начин утврђен актом Општине Беочин и уговором који 
општина закључи са тим предузећем. 

Члан 178.
Одржавање јавне расвете обухвата редовну 

замену светлећих тела, редовно чишћење, бојење и 
прање стубова и светлећих тела, радове на уређајима, 
инсталацијама и објектима јавне расвете, као и замену 
постојећих светлећих тела савременијима.

Члан 179.
Изградња и реконструкција објеката и 

инсталација јавне расвете врши се по програмима 
уређивања грађевинског земљишта које доноси Јавно 
предузеће „Грађевинско земљиште и путна привреда“ 
Беочин.

Члан 180.
Забрањено је неовлашћено :
1. уклањање, рушење, прљање и на било који 

начин оштећење објеката и инсталација јавне расвете;
2. прикључивање на објекте и инсталације 

јавне расвете;
3. постављање рекламних паноа, причвршћи-

вање предмета и лепљење плаката на објекте и 
инсталације јавне расвете.

  9. Управљање пијацама 

Члан 181.
Управљање пијацама је комунално опремање, 

одржавање и организација делатности на затвореним и 
отвореним просторима који су намењени за обављање 
промета пољопривредно-прехрамбених и других 
производа. 

Члан 182.
Комуналну делатност управљање пијацама на 

територији општине Беочин обавља Јавно комунално 
предузеће „Беочин“ из Беочина (у даљем тексту: врши-
лац комуналне делатности).

Члан 183.
Пијаце, у смислу одредаба ове одлуке, су 

посебно ограђени и обележени простори, одређени 
урбанистичким планом насељеног места, намењени за 
промет пољопривредних и других производа, као и сви 
објекти и уређаји који се налазе на том простору, а 
служе за продају производа.

Пијачним простором сматра се и јавна 
површина ван ограђеног и обележеног простора 
наведеног у ставу 1. овог члана која ће бити посебно 
обележена и служиће за потребе продаје пољоприв-
редних и других производа из теретних возила 
(камиона, тракторских приколица и сл.).

Члан 184.
Корисници пијачних услуга су сва правна и 

физичка лица који користе пијачни простор и објекте и 

за то плаћају накнаду вршиоцу комуналне делатности и 
грађани који се снабдевају производима на пијаци.  

Члан 185.
Пијачне просторе, пијачне дане и време рада 

пијаца у насељеним местима, утврђује вршилац 
комуналне делатности.

Члан 186.
Вршилац комуналне делатности је дужан да 

донесе Програм рада пијаце који садржи : 
1. планиране радове на уређењу пијаце,
2. радно време, 
3. начин коришћења простора, 
4. начин наплате накнаде, 
5. начин организовања и рада продавница, 
6. обавезе и дужности корисника услуга. 
Сагласност на Програм из претходног става 

даје Скупштина општине Беочин.

Члан 187.
Стална и покретна продајна места на пијаци 

изграђује, поставља и уклања вршилац комуналне 
делатности.   

Члан 188.
Није дозвољена продаја пољопривредних и 

других производа ван пијачног простора и продајних 
места изузев посебно обележених места из члана 183. 
став 2. ове Одлуке. 

Члан 189.
Корисницима пијаце забрањено је:
1. да улазе у пијачни простор возилом (осим у 

време довоза пијачне робе), 
2. да бацају отпатке ван контејнера, 
3. да излажу робу на поду пијаце, 
4. увођење паса и других животиња на пијацу. 

Члан 190.
За коришћење места на пијаци корисник места 

плаћа накнаду вршиоцу комуналне делатности у 
зависности од величине места које се користи.
           Висину накнаде утврђује вршилац комуналне 
делатности.

Члан 191.
Вршилац комуналне делатности је дужан да:
1. врши текуће и инвестиционо одржавање 

пијаце, 
2. одржава чистоћу пијаце, 
3. обезбеђује несметано коришћење пијаце, 
4. обезбеђује ред на пијаци. 

  10. Одржавање улица и путева 

Члан 192.
Одржавање улица и путева у градовима и 

другим насељима је извођење радова којима се 
обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја 
и чува и унапређује употребна вредност улица, путева, 
тргова, платоа и слично.

Члан 193.
Комуналну делатност одржавање улица и 
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путева на територији општине Беочин обавља Јавно 
предузеће „Грађевинско земљиште и путна привреда“ 
Беочин (у даљем тексту: вршилац комуналне делат-
ности).

Послове одржавања, заштите, развоја и управ-
љања некатегорисаним путевима ван грађевинског 
реона на територији општине Беочин, обављају месне 
заједнице на својој територији.

Члан 194.
Овом Одлуком се уређује одржавање, заштита, 

развој и управљање општинским путевима, улицама, 
некатегорисаним путевима и другим јавним површи-
нама на територији Општине Беочин и утврђују се 
општински путеви на територији Општине Беочин.

Члан 195.
Поједини изрази употребљени у овој Одлуци 

имају следеће значење:
1. „општински пут“ јесте јавни пут, који саобра-

ћајно повезује насељена места на територији општине 
и територију општине са мрежом државних путева,

2. „улица“ јесте јавни пут у насељу, који сао-

браћајно повезује делове насеља,
3. „друге јавне површине“ сматрају се тргови, 

платои, паркинг простори, аутобуска стајалишта, 
тротоари, јавне зелене површине као и зелене 
површине између и око зграда, улични травњаци, 
паркови, друге изграђене површине намењене за јавно 
коришћење, као и неизграђене површине јавне намене 
које су планским актом предвиђене за изградњу јавних 
површина,

4. „некатегорисани пут“ јесте саобраћајна пов-
ршина, која је доступна већем броју разних корисника, 
коју надлежни орган прогласи некатегорисаним путем и 
која је уписана у катастар непокретности као 
некатегорисани пут,

5. „управљач јавног пута“ јесте јавно предузеће, 
привредно друштво, односно друго правно лице или 
предузетник, који су регистровани за обављање 
делатности управљања јавним путем у складу са 
законом.                  

Члан 196.
Утврђују се општински путеви на територији 

општине и то:
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Редни 
број 

Ознака 
пута 

ОПИС 

1. ОП1 Беочин центар града – Беочин село – Манастир Беочин 
 

2. ОП2 Источни улаз у Беочин град (веза са државним путем IIA реда број 119) – 
Насеље Дунав 

3. ОП3 Беочин западни улаз у „Лафарж БФЦ“ (веза са државним путем IIA реда 
број 119)  – Црвени Чот 

4. ОП4 Улица Дунавска (веза са државним путем IIA реда број 119) и улица  
Индустријска 

5. ОП5 Черевић центар насеља (веза са државним путем IIA реда број 119) – 
Андревље 

6. ОП6 Свилош (веза са државним путем IIA реда број 123) – Грабово центар 
насеља 

7. ОП7 Сусек центар насеља (веза са државним путем IIA реда број 119) – Луг 
центар насеља 

Члан 197.
Јавни пут у насељу одређује се просторним и 

урбанистичким планом насељеног места.

Члан 198.
За послове на одржавању, заштити и техничком 

регулисању саобраћаја на путевима, као и послове 
надзора над извођењем радова, вршилац комуналне 
делатности може ангажовати привредне субјекте који 
су регистровани за ове делатности и који испуњавају 
услове у погледу кадрова и опреме, неопходних за 
стручно и квалитетно извођење тих радова, а након 
претходно спроведеног законом прописаног поступка.

Међусобна права и обавезе вршиоца 
комуналне делатности и привредних субјеката из става 
1. овог члана, ближе се утврђују уговором.

Члан 199.
Вршилац комуналне делатности сачињава 

средњорочни план изградње и реконструкције, 
одржавања и заштите јавних путева и као посебан акт 
доставља Скупштини општине Беочин на сагласност.     

Вршилац комуналне делатности сачињава 
предлог годишњег програма рада на одржавању, 
заштити, изградњи и реконструкцији јавних путева 
којима управља, а на основу претходно сагледаног 
стања и урађене анализе, исти доставља Скупштини 
општине на сагласност.

Члан 200.
 Вршилац комуналне делатности издаје:

1. Сагласности за изградњу, односно рекон-
струкцију прикључка на јавни пут,

2. Сагласности за грађење, односно постав-
љање водовода, канализације, топловода, телекому-
никационих и електро водова, инсталација и слично, на 
јавном путу,

3. Сагласности за грађење, односно постав-
љање водовода, канализације, топловода, телекому-
никационих и електро водова, инсталација, постројења 
и слично, у заштитном појасу јавног пута,

4. Сагласности за измену саобраћајних пов-
ршина пратећих садржаја јавног пута,

5. Сагласности за одржавање спортске или дру-



ге манифестације на јавном путу,
6. Посебне дозволе за обављање ванредног 

превоза на јавном путу,
7. Одобрења за постављање рекламних табли, 

рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно 
оглашавање на јавном путу, односно путном појасу.

Акт донет на основу става 1. овог члана мора да 
садржи саобраћајно-техничке услове, а по захтеву за 
издавање сагласности, дозволе и одобрења се 
одлучује решењем, у року од 15 дана од дана 
подношења захтева.

Против решења из става 2. овог члана, може се 
изјавити жалба Општинском већу Општине Беочин у 
року од 15 дана, од дана достављања решења.

О решењима донетим по овом члану води се 
евиденција.

Члан 201.             
Вршилац комуналне делатности је дужан да 

врши трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и 
заштиту путева, да омогући безбедно и несметано 
одвијање саобраћаја и да води евиденцију и 
саобраћајно-техничке податке о истим.                    

Члан 202.
Финансирање изградње и реконструкције, 

одржавања и заштите јавних путева обезбеђују се у 
складу са Законом и у складу са донетим актима 
управљача путева.

Члан 203.
 За употребу јавног пута вршиоцу комуналне 
делатности припадају следеће накнаде:

1. За ванредни превоз за укупну масу преко 20 t 
и за улице где је забрана за теретни саобраћај, или 
ограничење укупне масе до 5 t,

2. За постављање рекламних табли, рекламних 
паноа, уређаја за сликовно и звучно обавештавање и 
оглашавање на путу или путном појасу,

3. За закуп делова земљишта појаса јавног 
пута,

4. За закуп другог земљишта које користи 
управљач јавног пута,

5. За постављање водовода, канализације, 
електричних, телефонских и телеграфских водова и 
сличног на јавном путу у путном појасу

Износ накнаде се утврђује према Ценовнику 
који се доноси уз Програм пословања јавног предузећа 
за сваку годину.

Накнаде из става 1. овог члана тачке 3., 4. и 5. 
примењују се и на некатегорисане путеве.

За тачке 2., 3. и 4.  из става 1. овог члана, 
аналогно се примењује поступак утврђен чланом 200. 
ставови 2., 3. и 4. ове Одлуке.                         

Члан 204.
Средства из члана 203. ове Одлуке су приход 

вршиоца комуналне делатности и користе се за 
изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту јавних 
путева, као и за трошкове коришћења и отплату 
кредита за наведене намене. 

Члан 205.
У погледу утврђивања и наплате накнада 

утврђених овом Одлуком, контроле, камата, повраћаја 

застарелости, казне и осталог што није уређено овом 
Одлуком, примењиваће се одредбе Закона којим се 
уређује порески поступак и пореска администрација.

Члан 206.
Ради спречавања угрожавања стабилности 

јавног пута и обезбеђивања услова за несметано 
одвијање саобраћаја као и режима саобраћаја на 
јавном путу, носилац права службености и других 
права у складу са Законом, може да изводи радове на 
јавном путу, само ако је прибавио сагласност вршиоца 
комуналне делатности за те радове.

Члан 207.
У заштитном појасу јавног пута ван насеља 

дозвољено је грађење, односно постављање 
водовода, канализације, топловода, телекомуникаци-
оних и електро водова и инсталација, постројења и 
слично, уколико вршилац комуналне делатности исто 
одобри доношењем решења о сагласности на исто.

Вршилац комуналне делатности је дужан да 
обезбеди контролу извођења радова из става 1. овог 
члана. 

Члан 208.
Сопственици, односно правна и физичка лица 

која се старају о објектима постављеним или 
уграђеним у јавни пут, при извођењу радова на 
одржавању пута, улице или путног објекта, дужни су да 
о свом трошку изместе те објекте, односно прилагоде 
их насталим променама.

Члан 209.
Раскопавањем улица и других јавних 

површина, у смислу одредаба ове Одлуке, сматра се 
извођење радова на улицама и другим јавним 
површинама у циљу изградње и поправке подземних и 
надземних инсталација, односно објеката комуналне 
инфраструктуре.

Члан 210.
О раскопавању улица и других јавних 

површина, на захтев физичког или правног лица (у 
даљем тексту: инвеститор) решава надлежни 
општински орган, уз претходно издате услове вршиоца 
комуналне делатности.

Члан 211.
Раскопавање се може вршити у периоду од 1. 

марта до 15. новембра текуће године.
Изузетно од одредбе претходног става, 

раскопавање се може вршити и у другом временском 
периоду, у случају потребе за хитном интервенцијом 
ради отклањања квара на објектима комуналне 
инфраструктуре и другим инсталацијама.

Члан 212.
Раскопавање улица и других јавних површина, 

инвеститор не може отпочети без прибављеног 
одобрења надлежног органа.

Изузетно у случају потребе за хитном 
интервенцијом ради отклањања квара на објектима 
комуналне инфраструктуре и другим инсталацијама, 
инвеститор може отпочети раскопавање и без 
одобрења надлежног органа под условом да о томе 
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обавести комуналну инспекцију и вршиоца комуналне 
делатности. 

Након извршених радова, а најкасније у року од 
8 дана, инвеститор је дужан да раскопану јавну 
површину доведе у првобитно стање.

Члан 213.
У захтеву за раскопавање улице или друге 

јавне површине, инвеститор је дужан да наведе 
разлоге за раскопавање, време трајања радова и доказ 
да су обезбеђена средства за довођење раскопаних 
површина у првобитно стање.

Уз захтев из претходног става, инвеститор је 
дужан да приложи услове за раскопавање.

Члан 214.
Услове за раскопавање улице или друге јавне 

површине, издаје вршилац комуналне делатности.
           Услови из става 1. овог члана садрже, нарочито:

1. место на коме се врши раскопавање,
2. начин и време раскопавања и место 

депоновања ископаног материјала,
3. начин обележавања градилишта,
4. начин регулисања саобраћаја у време 

раскопавања,
5. начин довођења раскопане површине у 

првобитно стање.

Члан 215.
Решењем којим се одобрава раскопавање 

улица и других јавних површина утврђује се место, 
начин раскопавања, почетак и завршетак радова, рок и 
начин враћања раскопане површине у првобитно 
стање.

Члан 216.
Уколико инвеститор отпочне раскопавање 

јавне површине без одобрења надлежног органа, осим 
у случају хитних интервенција, надлежни инспектор ће 
решењем обуставити радове и наредити да се јавна 
површина врати у првобитно стање.

Члан 217.
Уколико инвеститор по завршетку раскопавања 

јавне површине исту не доведе у првобитно стање у 
року и на начин утврђен решењем, инспектор ће 
решењем наредити довођење у првобитно стање у 
примереном року, под претњом принудног извршења о 
трошку инвеститора.

Члан 218.
Моторна и прикључна возила која саобраћају 

на јавним путевима, осим возила са гусеницама, морају 
имати точкове са пнеуматицима.

Возило са гусеницама може саобраћати на 
јавном путу са савременим коловозним застором, ако 
су гусенице заштићене облогом са равним површи-
нама или другим одговарајућим облогама.

Возила Војске Србије, не морају да испуњавају 
услове из става 2. овог члана, а вршилац комуналне 
делатности има право на накнаду штете која је тиме 
проузрокована.  

Запрежна возила са укупном масом преко 3 
тоне, могу саобраћати на јавном путу ако имају точкове 
са пнеуматицима.

Члан 219.
Возила која премашују дозвољену тежину, 

осовинско оптерећење и димензије утврђене Законом 
и прописима донетим на основу Закона (ванредни 
превоз), а користе се на јавним путевима без посебне 
дозволе, из саобраћаја може искључити овлашћени 
радник Полицијске станице. 

Посебну дозволу за такав превоз издаје 
вршилац комуналне делатности по поступку  
прописаном Законом, подзаконским актима и овом 
Одлуком.

Члан 220.
Вршилац комуналне делатности дужан је, да на 

захтев превозника изда дозволу за ванредни превоз 
који ће се одвијати јавним путевима на територији 
општине Беочин, којим управља вршилац комуналне 
делатности.

Дозволом за ванредни превоз одређује се 
начин и услови тог превоза.

Дозволу за ванредни превоз вршилац 
комуналне делатности дужан је да изда у року од 5 
дана, од дана подношења захтева и уплате накнаде за 
ванредни превоз.

Члан 221.
Подносилац захтева за издавање дозволе за 

ванредни превоз (у даљем тексту: дозвола) мора бити:
1. регистрован у Републици Србији,
2. превозник, правно лице или предузетник, 

коме је претежна делатност друмски превоз терета или 
обавља остале пратеће делатности у саобраћају.

Подносилац захтева може бити извршилац 
превоза или може поднети захтев за издавање дозволе 
у име и за рачун домаћег или страног превозника.

Уколико је за обављање ванредног превоза 
потребна пратња, подносилац захтева мора да 
обезбеди:

1. возило за пратњу ванредног превоза чији је 
власник или корисник,

2. да возач возила за пратњу познаје све 
карактеристике пута на планираној релацији, посебно 
критичне тачке и евентуална ограничења, као и да 
врши координацију са другим лицима и надлежним 
органима који учествују у обављању ванредног 
превоза.

Члан 222.
Дозвола се издаје ако:
1. је возило или терет конструкцијски или 

комерцијално недељив на начин да демонтажом 
делова возила или терета, смањењем или прераспо-
делом терета није могуће ускладити укупну масу, 
осовинска оптерећења или димензије с прописаним 
вредностима,

2. превоз возила, скупа возила или терета није 
могуће у целости обавити другим видом саобраћаја, 
ако превоз другим видом саобраћаја има знатно веће 
трошкове у односу на превоз путем или ако захтева 
знатно дуже време извршења превоза,

3. геометријске карактеристике пута, стање 
коловоза, путних и других објеката и опреме пута, 
омогућавају безбедно кретање возила или скупа 
возила са или без терета, са којим се обавља ванредни 
превоз,
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4.  маса терета на возилу не прелази носивост 
возила којим се терет превози,

5. прекорачење прописаних вредности возила 
или скупа возила прелази укупну масу преко 20 t и за 
улице где постоји забрана за теретни саобраћај или 
ограничење укупне масе до 5 t.

Члан 223.
Дозвола може бити:
1. дозвола за појединачни превоз и
2. временска дозвола.

Члан 224.
Дозвола се издаје на основу захтева за 

издавање дозволе (у даљем тексту: захтев), који за 
дозволу за појединачни превоз садржи:

1. податке о врсти терета који се превози 
(комерцијални или технички назив терета),

2. податке о димензијама (дужина, ширина и 
висина) и маси терета,

3. податке о возилу или скупу возила којима се 
обавља ванредни превоз (врста и марка возила, 
регистарске ознаке, носивост, број осовина, размак 
између осовина, осовинска оптерећења, број точкова 
по осовини, врста огибљења возила, дужина, ширина, 
висина и маса возила),

4. податке о димензијама (дужина, ширина и 
висина), маси и осовинским оптерећењима возила или 
скупа возила заједно са теретом,

5. податке о планираној релацији ванредног 
превоза са местом и адресом утовара у Републици 
Србији, редоследом већих места, местом и адресом 
истовара у Републици Србији, улазним, односно 
излазним граничним прелазима, као и ознакама 
путева,

6. податке о планираном времену обављања 
ванредног превоза,

7. податке о власнику односно кориснику 
возила (назив, адреса, број телефона, одговорно 
лице),

8. податке о подносиоцу захтева (назив, 
адреса, број телефона, одговорно лице),

9. потпис подносиоца захтева.
Уз захтев за издавање дозволе за појединачни 

превоз прилаже се и:
1. скица возила или скупа возила, заједно са 

теретом на њему, у две пројекције са означеним 
димензијама и осовинским оптерећењем и размаком 
између осовина,

2. фотокопија саобраћајне дозволе или извод 
електронског читача саобраћајне дозволе возила 
којима се обавља ванредни превоз,

3. изјава подносиоца да су подаци наведени у 
захтеву тачни.

Захтев за дозволу за више превоза (у даљем 
тексту: временска дозвола) садржи:

1. податке о возилу или прикључном возилу 
којим се обавља ванредни превоз (врста и ознака 
возила, регистарске ознаке, носивост, број осовина, 
размак између осовина, осовинска оптерећења, број 
точкова по осовини, врста огибљења возила, дужина, 
ширина, висина и маса возила),

2. податке о власнику односно кориснику 
возила (назив, адреса, број телефона, одговорно 
лице),

3. податке о подносиоцу захтева (назив, 
адреса, број телефона, одговорно лице),

4. потпис подносиоца захтева,
5. изјаву подносиоца да су подаци наведени у 

захтеву тачни.
Захтев се може поднети и електронским путем 

на адресу коју одреди вршилац комуналне делатности.

Члан 225.
Дозволом за појединачни превоз дозвољава се 

обављање једног ванредног превоза.
Изузетно од става 1. овог члана, дозволом за 

појединачни превоз може се дозволити обављање 
више ванредних превоза ако се ванредни превоз 
обавља истом врстом возила са истом врстом терета 
на истој релацији.

Члан 226.
Дозвола за појединачни превоз садржи 

нарочито:
1. меморандум вршиоца комуналне делат-

ности,
2. број предмета и датум издавања,
3. податке о подносиоцу захтева (назив и 

седиште),
4. број захтева подносиоца захтева,
5. правни основ за издавање дозволе,
6. назив дозволе,
7. податке о власнику односно кориснику 

возила (назив и седиште),
8. регистарски број возила или скупа возила 

којим се обавља ванредни превоз,
9. релацију превоза са редоследом већих места 

и ознакама јавних путева,
10. укупне димензије и укупну масу возила, 

скупа возила и терета као и оптерећење по свакој од 
осовина,

11. технички или комерцијални назив терета 
који се превози,

12. период важења дозволе,
13. услове обезбеђивања ванредног превоза 

(број возила у пратњи, када је пратња потребна),
14. остале услове и начин обављања 

ванредног превоза са становишта заштите коловоза и 
путне инфраструктуре,

15. временска ограничења обављања ван-
редног превоза (попуњава се ако то захтевају поједине 
деонице пута и из разлога опште безбедности или 
безбедности саобраћаја на релацији превоза).

Дозвола за појединачни превоз може да 
садржи и друге податке битне за безбедно и несметано 
обављање ванредног превоза.

Члан 227.
Временска дозвола издаје се за неограничен 

број превоза на јавним путевима, у периоду од једне 
године од дана издавања дозволе, под условом да 
возило или скуп возила за које се издаје дозвола, са или 
без терета, не прелази:

1. дужину од 21 m,
2. ширину од 3 m,
3. висину од 4,3 m,
4. прописану највећу дозвољену масу од 20 t ,
5. прописано осовинско оптерећење.
Временска дозвола издаје се за возило или 
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прикључно возило.
Временска дозвола садржи нарочито:
1. меморандум вршиоца комуналне делат-

ности,
2. број предмета и датум издавања,
3. податке о подносиоцу захтева (назив и 

седиште),
4. број захтева подносиоца захтева,
5. правни основ за издавање дозволе,
6. назив дозволе,
7. податке о власнику односно кориснику 

возила (назив и седиште),
8. регистарски број возила или прикључног 

возила којим се обавља ванредни превоз,
9. највеће дозвољене димензије и укупну 

дозвољену масу возила, са или без терета,
10. напомену да се ванредни превоз обавља 

без пратње возила за пратњу и без пратње саобраћајне 
полиције,

11. напомену да се дозвола односи на возило 
или скуп возила (са или без терета) наведеног 
прикључног возила у комбинацији са тегљачима, с тим 
да највећа укупна маса не може бити већа од масе коју 
је декларисао проивођач а свакако не већа од највеће 
дозвољене укупне масе (20 t).

Временска дозвола може да садржи и друге 
податке битне за безбедно и несметано обављање 
ванредног превоза.

Члан 228.
Рок важења дозволе за појединачни превоз је 

15 дана у унутрашњем друмском саобраћају.

Члан 229.
Вршилац комуналне делатности води 

евиденцију о издатим дозволама.

Члан 230.
За време обављања ванредног превоза у 

возилу којим се превоз обавља или у возилу за пратњу 
се мора налазити дозвола коју издаје вршилац 
комуналне делатности.

Дозвола за ванредни превоз се издаје на име 
превозника или власника односно корисника возила.

Члан 231.
У случају изненадно насталих промена на 

утврђеној релацији превоза или других разлога који би 
угрозили безбедност одвијања саобраћаја или 
оштетили пут, ванредни превоз се не може обављати.

Члан 232.
Вршилац комуналне делатности доставља 

примерак издате дозволе за ванредни превоз 
Полицијској станици Беочин.

Члан 233.
Ванредни превоз може се обављати:
1. без пратње,
2. уз пратњу возила за пратњу,
3. уз пратњу возила за пратњу и возила 

Министарства унутрашњих послова.

Члан 234.
Ванредни превоз на општинским путевима и 

улицама обавља се уз пратњу једног возила за пратњу, 
ако возило или скуп возила којим се обавља ванредни 
превоз, са или без терета, испуњава најмање један од 
следећих услова:

1. ширину од 3 m до 3,5 m,
2. дужину од 21 m до 25 m,
3. висину од 4,3 m до 4,5 m.

Члан 235.
На општинским путевима и улицама, возило за 

пратњу налази се испред возила или скупа возила 
којим се обавља ванредни превоз.

Члан 236.
Лице које обавља ванредни превоз је у обавези 

да поступи у свему према издатој дозволи за ванредни 
превоз, а након завршеног ванредног превоза је дужно 
да обавести вршиоца комуналне делатности.

За случај да лице из става 1. овог члана, не 
изврши ванредни превоз у траженом и одобреном 
термину за исти, дужан је обавестити вршиоца 
комуналне делатности најкасније у року од 2 дана од 
новог термина превоза, о чему ће управљач пута одмах 
известити Полицијску станицу Беочин.

Члан 237. 
Штету причињену ванредним превозом на 

јавном путу и путним објектима, сноси лице коме је 
одобрен ванредни превоз.

Лице из става 1. овог члана сноси одговорност 
за живот и здравље људи, као и за штету која настане 
услед ванредног превоза на имовини правних и 
физичких лица.

Члан 238.
Одредбе ове одлуке не примењују се на 

ванредни превоз који обављају возила или скуп возила, 
која су у власништву или у закупу, војске, полиције, 
службе цивилне заштите и ватрогасне службе када се 
ванредни превоз обавља у сврху извршавања задатака 
тих служби и под њиховим надзором.

Члан 239.
Привремено или трајно учешће теретних 

возила са више од 50% у свим извршеним превозима 
терета на одређеном јавном путу или његовом делу за 
потребе лица које изводи радове на изградњи или 
реконструкцији или обавља привредну делатност чија 
природа захтева тако извршене превозе (експлоа-
тација камена, минерала, угља, дрвета и слично), 
сматра се прекомерним коришћењем тог јавног пута, 
односно његовог дела.

Учешће возила из става 1. овог члана утврђује 
вршилац комуналне делатности у складу са Законом и 
овом Одлуком.

Уколико лице које обавља превоз из става 1. 
овог члана причини грубом непажњом штету на јавном 
путу и путним објектима, дужно је да исту надокнади.        

 
Члан 240.

 Издавање услова-сагласности за постављање 
рекламних објеката-натписа (рекламних табли, паноа, 
билборда, огласа и других визуелних обавештења), 
односи се на путни појас улица, општинских и државних 
путева, осим за државне путеве ван насеља.
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Постављање натписа у земљишном појасу 
општинских путева, улица и некатегорисаних путева 
врши се према издатим условима вршиоца комуналне 
делатности.

Издатим условима из става 1. овог члана, 
дефинишу се прецизно сви елементи за постављање 
натписа као и димензије натписа и слично.

Вршилац комуналне делатности на захтев 
подносиоца захтева издаје одобрење за постављање 
натписа на годину дана. 

Уколико подносилац захтева не искаже потребу 
за уклањање предметног објекта, важност издате 
сагласности - услова продужава се за још једну годину.

Трошкове издавања услова - сагласности 
сноси подносилац захтева према важећем ценовнику.

Трошкове постављања и одржавања објеката 
сноси подносилац захтева.

Члан 241.
Прикључење прилазног пута на јавни пут врши 

се у складу са Законом, а на основу услова и 
сагласности издатих од стране вршиоца комуналне 
делатности за категорију путева којим управља.

Прикључење прилазног пута на јавни пут, мора 
се извести у складу са издатим условима из претходног 
става.

Уколико се не поступи у складу са издатим 
условима, вршилац комуналне делатности ће 
захтевати покретање поступка код надлежног органа 
општине Беочин.

Трошкови издавања услова - сагласности на 
прикључење прилазног пута на јавни пут, обрачуна-
ваће се по важећем ценовнику, а уплата истих се врши 
пре издавања услова - сагласности.

Члан 242.
Постављање инсталација (цевоводи, каблови 

и друго) у путном појасу и у трупу општинских путева и 
улица и некатегорисаних путева врши се на основу 
издатих услова и сагласности вршиоца комуналне 
делатности.

Трошкови за издавање услова и сагласности из 
претходног става утврђују се на основу важећег 
ценовника.

Члан 243.
Забрањено је привремено или стално 

заузимање, извођење радова на јавним путевима који 
нису у вези са њиховим одржавањем и реконструк-
цијом, а нарочито: просипање, остављање или бацање 
било каквих предмета или материјала, хаварисаних 
возила, вучење предмета (греде, балвани, плугови, 
камени блокови и слично) по путу, спуштање низ стране 
засека, усека и насипа, дрвене грађе, дрва за огрев, 
камења и других материјала, паљење траве, пуштање 
стоке на пут као и напасање на путном земљишту, 
грађење појила за стоку, држање ђубришта или гнојних 
јама у заштитном појасу пута, испуштање отпадних и 
других вода на путно земљиште, на пут или путни јарак 
или спречавање отицања вода са пута и из пропуста 
кроз труп пута или из путног јарка, затрпавање 
отворених канала, наношење блата са прилазног пута 
на јавни пут, замашћивање пута, орање и извођење 
других пољопривредних радова на банкинама, 
косинама и земљишном појасу, укључивање возила на 

јавни пут и искључивање са њега ван одређеног места 
или вршење сличних радњи, којима би се могао 
оштетити јавни пут или путни објекат, ометати или 
угрожавати саобраћај на јавном путу.

Члан 244.
Лице које наноси земљу или други материјал на 

јавни пут дужно је да га очисти, односно уклони.
Јавни пут се чисти на начин који не омета 

саобраћај, односно не угрожава безбедност 
саобраћаја и не наноси штету путу и путним објектима.     

Ако лице које наноси земљу и други материјал 
на јавни пут, односно сопственик или корисник објекта 
поред пута не поступи по одредбама става 1. овог 
члана, пут ће о његовом трошку очистити вршилац 
комуналне делатности. 

Члан 245.
 На местима на којима се окупљају грађани у 
великом броју (спортски стадиони, школе, јавни локали 
и сл.) или на местима која се користе за држање стоке у 
већем броју (пашњаци, ергеле и сл.), а налази се поред 
јавног пута са моторним саобраћајем, морају се 
поставити заштитне ограде на начин како то захтева 
безбедност саобраћаја и заштита пута и путних 
објеката од оштећења.

Заштитне ограде дужни су да подигну и 
одржавају сопственици, односно корисници земљишта 
или објеката из става 1. овог члана.

Ако сопственик, односно корисник то не учини, 
ограду ће о његовом трошку подићи и одржавати 
вршилац комуналне делатности.

Члан 246.
На јавном путу и путном објекту, и у њиховој 

близини, забрањено је извођење радова којима би се 
могао оштетити или угрозити пут или путни објекат, 
повећати трошкови одржавања јавног пута и путног 
објекта или ометати, односно угрожавати саобраћај на 
јавном путу.

Члан 247.
Возило које се на јавном путу онеспособи за 

даљу вожњу као и товар који је пао са возила, ималац је 
дужан одмах, а најкасније у року од два часа од 
тренутка онеспособљавања возила, односно падања 
терета, уклонити са коловоза, а уколико то не учини, 
уклањање ће извршити о његовом трошку вршилац 
комуналне делатности, најкасније у року 12 часова.

Возило и товар из става 1. овог члана, ималац 
мора уклонити са земљишног појаса јавног пута одмах, 
а најкасније у року од 12 часова, а уколико то не учини, 
уклањање ће извршити о његовом трошку вршилац 
комуналне делатности најкасније у року од 24 часа.

Уклањање возила, односно товара са јавног 
пута мора се извршити тако да се не нанесе штета путу 
и путним објектима.

Члан 248.
На местима међусобног укрштања јавних 

путева, прикључења јавног пута на други јавни пут или 
укрштање јавног пута са железничком пругом у истом 
нивоу, обезбеђују се троуглови прегледности чије 
странице износе 50 m (а на земљаним путевима 16 m) 
рачунајући до тачке пресека осовине тих путева, 
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односно осовине јавног пута са осовином железничке 
пруге.

У троугловима прегледности не смеју се 
подизати засади, постављати предмети или 
постројења и уређаји, градити било какви објекти или 
вршити друге радње које ометају прегледност јавног 
пута.

Члан 249.
Ограде и дрвеће поред јавних путева могу да се 

подижу само тако да омогућавају прегледност јавног 
пута, а не угрожавају безбедност саобраћаја.

Члан 250.
Ако због реконструкције, поправке, раскопа-

вања ради постављања инсталација, одржавања 
манифестација или из било ког другог разлога, треба 
привремено затворити пут за саобраћај односно 
изменити режим саобраћаја на путу, Општинска управа 
– Служба за инспекцијске послове и урбанизам (у 
даљем тексту: надлежни општински орган) ће 
одредити, у складу са Законом, привремену забрану 
саобраћаја односно измену режима саобраћаја на том 
путу, или делу пута или улице.

Ако се пут налази у таквом стању да се на њему 
не може одвијати саобраћај уопште или само за 
поједине врсте возила, или ако би саобраћај појединих 
врста возила наносио штету путу и путном објекту, 
надлежни општински орган може на предлог вршиоца 
комуналне делатности затворити саобраћај на том 
делу пута уопште, или за поједине врсте возила на 
целом путу или појединим његовим деловима.

Уз захтев за привремену забрану саобраћаја 
односно измену режима саобраћаја на путу поред 
пројеката техничког регулисања саобраћаја прилаже 
се акт из члана 200. ове Одлуке односно решење из 
члана 215. ове Одлуке.

Истовремено са покретањем поступка из става 
1. и 2. овог члана, вршилац комуналне делатности 
предузима мере обезбеђења јавног пута постављањем 
припадајуће саобраћајне сигнализације и о 
предузетим мерама обавештава Полицијску станицу 
Беочин и јавност путем средстава јавног информи-
сања.

Члан 251.
У случају обуставе саобраћаја, вршилац 

комуналне делатности ће најкасније у року од 48 сати 
пре почетка обуставе саобраћаја, обавестити 
кориснике путева, путем средстава јавног информи-
сања и на други начин.

Члан 252.
Вршилац комуналне делатности одржавање 

улица и путева дужан је да у обављању послова 
заштите јавних путева, свакодневно спроводи 
активности на утврђивању заузећа јавног пута, 
бесправног извођења радова на јавном путу и у 
заштитном појасу и свих других чињења којима се 
битно оштећује или би се могао оштетити јавни пут или 
ометати одвијање саобраћаја на јавном путу.

Вршилац комуналне делатности, у случајеви-
ма из става 1. овог члана, дужан је да без одлагања 
поднесе писмени захтев надлежном органу ради 
рушења објеката, односно уклањањa ограда, стубова, 

инсталација, водова, цевовода, каблова, рекламних 
паноа и друго, који су изграђени без одобрења, односно 
постављени без сагласности на јавном путу (коловозу, 
банкини, риголи, јарку, косини или објекту и у 
троугловима прегледности).

 У захтеву из става 2. овог члана, вршилац 
комуналне делатности наводи тачно, потпуно и 
одређено чињенично стање и уз исти је дужан да 
достави ситуациони план издат од овлашћеног лица, у 
случајевима када је тај план подесно доказно средство 
за утврђивање чињеничног стања.

Члан 253.
Одржавањем јавног пута у смислу ове Одлуке 

сматрају се сви радови који се изводе са циљем да се 
обезбеди несметан и безбедан саобраћај моторних и 
других возила и пешака и очува употребна и реална 
вредност пута у складу са законом.

Члан 254.
Радови на редовном и периодичном одржа-

вању јавног пута прописани су Законом.
Радови на ургентном одржавању јавних путева 

обухватају радове условљене елементарним непого-
дама и ванредним околностима, ради обезбеђивања 
проходности пута и безбедног одвијања саобраћаја, а 
пропис којим се ближе уређују врсте таквих радова, 
технички услови и начин извођења радова, доноси 
надлежни орган Општине Беочин.

Члан 255.
Радови на одржавању јавног пута по правилу се 

изводе тако да се не забрањује саобраћај на јавном 
путу.

Уколико се радови не могу извести без забране 
саобраћаја, вршилац комуналне делатности ће 
најкасније у року од 48 сати пре почетка обуставе 
саобраћаја, обавестити кориснике путева, путем 
средстава јавног информисања.

Члан 256.
У случају када државни пут пролази кроз 

насеље, вршилац комуналне делатности одржавање 
улица и путева, одржава и све елементе државног пута, 
осим коловозне конструкције и саобраћајних знакова.

  11. Одржавање чистоће на површинама јавне 
намене 

Члан 257.
Одржавање чистоће на површинама јавне 

намене је чишћење и прање асфалтираних, бетонских, 
поплочаних и других површина јавне намене, 
прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих 
површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке 
на површинама јавне намене као и одржавање јавних 
чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета. 

Члан 258.
Комуналну делатност одржавање чистоће на 

површинама јавне намене на територији општине 
Беочин обавља Јавно комунално предузеће „Беочин“ 
из Беочина (у даљем тексту: вршилац комуналне 
делатности).

 

20. новембар 2014.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИНБрој 9 - Страна 26



Члан 259.
Јавне бунаре и чесме одржавају месне 

заједнице на својој територији.

Члан 260.
Јавним површинама у смислу ове одлуке 

сматрају се:
1. тротоари, тргови, пешачке стазе и бицикли-

стичке стазе, шеталишта, прелази, паркиралишта, 
2. аутобуске и железничке станице, стајалишта 

у јавном саобраћају, 
3. паркови, улични травњаци и остале зелене 

површине, простори уз историјске и културне 
споменике, дрвореди, отворени канали за одвод воде, 

4. пијаце, 
5. спортски, рекреациони и забавни терени, 
6. отворени простори између и око зграда, 

неизграђено грађевинско земљиште до привођења 
намени и др.

Члан 261.
Одржавање чистоће на јавним површинама 

врши се:
1. чишћењем, прањем и поливањем,
2. уклањањем снега. леда, разних отпадака, 

лишћа, угинулих животиња и друге нечистоће,
3. другим радњама којима се одржава чистоћа 

јавних површина.       

Члан 262.
Вршилац комуналне делатности је дужан да 

чисти и одржава јавне површине у складу са 
Програмом, који садржи:

1. време, динамику и начин одржавања чистоће 
на површинама јавне намене, 

2. број и врсту потребних посуда за скупљање 
отпада и корпи за отпад на јавним површинама и 
динамику њиховог пражњења, 

3. износ накнаде за извршене послове из 
Програма. 

Члан 263.
О чишћењу тротоара и јавних површина испред 

породичних стамбених зграда, пословних просторија, 
локала, киоска, парцела неизграђеног грађевинског 
земљишта и градилишта, старају се сопственици, 
односно закупци породичних стамбених зграда, 
сопственици односно закупци пословних просторија, 
локала, киоска или зграда, сопственици односно 
корисници неизграђеног земљишта.

Члан 264.
Јавне површине испред градилишта чисти 

извођач грађевинских или других радова.

Члан 265.
Извођач грађевинских или других радова 

дужан је:
1.да врши поливање трошног материјала 

приликом рушења објекта,
2.да депоновани грађевински или други 

материјал обезбеде од растурања и рушења на јавну 
површину,

3.да одржава канале и сливнике у кругу 
градилишта,

4.да очисте возила пре њиховог изласка са 
градилишта на јавну површину,

5.да јавну површину доведе у првобитно стање 
уколико је оштети при извођењу радова.    

Члан 266.
Сопственици односно закупци породичних 

стамбених зграда, сопственици односно закупци 
пословних просторија, локала, киоска или зграда, 
сопственици односно корисници неизграђеног 
грађевинског земљишта и извођачи грађевинских или 
других радова дужни су:

1. да врше чишћење тротоара и јавне површине 
испред објекта

2. да у летњем периоду пре чишћења, изврше 
поливање тротоара и јавне површине испред објекта,

3. да у зимском периоду очисти снег и лед са 
тротоара испред објекта,

4. да у случају стварања поледице изврше 
посипање погодним материјалом.       

Члан 267.
Ко јавну површину запрља на било који начин, 

дужан је да је одмах очисти.
Сопственици односно корисници јавних 

објеката (угоститељских радњи, биоскопа, просторија 
за јавне приредбе и сл.) дужни су да одмах очисте јавне 
површине испред ових објеката ако их њихови 
посетиоци запрљају.

Ако онај који је дужан да очисти јавну површину 
то не уради, исту ће очистити вршилац комуналне 
делатности на терет оног ко је био дужан да изврши 
чишћење.

Члан 268.
Површине јавне намене се могу привремено 

користити по претходно прибављеном одобрењу 
Општинске управе Беочин, Службе за инспекцијске 
послове и урбанизам за:

1. смештај робе, амбалаже, грађевинског 
материјала и другог материјала,  

2. угоститељство (смештај столова и столица и 
др.) 

3. приређивање забавних игара и сл. 
4.постављање привремених мањих монтажних 

објеката ( киосци, расхладни уређаји, тезге за излагање 
и продају и сл.), 

Одобрење за заузимање површина јавне 
намене за смештај робе, амбалаже, грађевинског и 
другог материјала, издаје се под условом да је 
обезбеђено несметано одвијање саобраћаја возила и 
пешака и несметан проток атмосферских вода кроз 
отворене канале и са других површина.

Члан 269.
У циљу одржавања чистоће на површинама 

јавне намене, забрањено је:
1. довођење воде, отпадних вода и других 

течности на улице, саобраћајнице и друге површине 
јавне намене,

2. затварање уличне атмосферске канализа-
ције као и свако спречавање отицања воде са улица, 
собраћајница и других површина јавне намене,

3. постављање ограда, сађење живе ограде 
или других садница на површинама јавне намене без 

20. новембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН Број 9 - Страна 27



одобрења надлежног органа,
4. ускладиштење грађевинског и другог 

материјала, робе, амбалаже или предмета и ствари без 
одобрења надлежног органа

5. померање посуда за одлагање комуналног 
отпада - контејнера са места које је одредио вршилац 
комуналне делатности и њихово оштећење,

6. вађење и расипање комуналног отпада из 
контејнера и посуда за одлагање отпада,

7. паљење комуналног отпада у посуди за 
одлагање отпада,

8. остављање пољопривредних машина, 
дотрајалих и нерегистрованих возила, као и 
хаварисаних возила на површинама јавне намене,

9. пуштање, прогон, везивање и исхрана стоке и 
живине на површинама јавне намене,

10. наношење блата и земље на саобраћајну 
површину,

11.резање дрва, паљење траве, корова и 
грања,

12.бацање комуналног отпада, шута и другог 
отпада на површине јавне намене као и свако друго 
стварање нечистоћа на површинама јавне намене,

13.прање и поправка возила на површинама 
јавне намене,

14. кретање и паркирање возила на свим 
површинама јавне намене које за то нису одређене,

15. прање тепиха на површинама јавне намене,
16.  обављање занатских и услужних 

делатности, обављање радова у приватне сврхе, као и 
свако коришћење површине јавне намене у пословне 
сврхе без одобрења надлежног органа,

17.уништавање саобраћајних знакова ,  
жардињера, корпи за отпадке, контејнера,   клупа и 
других комуналних објеката и јавног мобилијара и сл.,

18.бацање лешева угинулих животиња на 
површину јавне намене,

19. продаја свих врста роба на површинама 
јавне намене ван пијаце без одобрења надлежног 
органа

20. лепљење рекламног материјала.

Члан 270.
Вршилац комуналне делатности одржавање 

чистоће на површинама јавне намене дужан је да 
организује сталну контролу чишћења површина јавне 
намене.

Стална контрола из претходног става обухвата 
стални увид у стање и одржавање површина јавне 
намене и извршавање прописаних мера од којих 
зависи одржавање чистоће на површинама јавне 
намене.

  12. Одржавање јавних зелених површина

Члан 271.
Одржавање јавних зелених површина је 

уређење, текуће и инвестиционо одржавање и 
санација зелених рекреативних површина и приобаља.

Члан 272.
Комуналну делатност одржавање јавних 

зелених површина на територији општине Беочин 
обавља Јавно комунално предузеће „Беочин“ из 
Беочина (у даљем тексту: вршилац комуналне 

делатности).

Члан 273.
Уређење и одржавање паркова, зелених и 

рекреационих површина (у даљем тексту: јавне зелене 
површине) је садња дрвећа, цвећа, заштитног 
зеленила и другог растиња и трава, кресање грана и 
уклањање дотрајалог дрвећа и кошење траве, 
одржавање, опремање и чишћење паркова, скверова, 
приобаља и других јавних зелених површина (поред и 
око стамбених зграда и у стамбеним блоковима), 
одржавање и чишћење површина за рекреацију, 
одржавање и уређивање јавних плажа и друго.

Члан 274.
Јавним зеленим површинама у смислу ове 

одлуке сматрају се:
1. паркови, скверови, дрвореди и улични 

травњаци који се налазе између пешачких тротоара, 
паркинг простора и јавних путева, 

2. заштитни појасеви зеленила у насељима и 
индустријским зонама, 

3. зеленило посебних намена (цвеће, зеленило 
на гробљима, зеленило око културно-историјских 
споменика и других значајних друштвених објеката). 

Члан 275.
Уређење и одржавање јавних зелених површи-

на обухвата:
1. одржавање свих елемената зеленила 

(дрвеће, цвеће, шибље, живе ограде, жардињере и др.) 
на оптималном нивоу у циљу обезбеђивања основне 
функције озелењавања, 

2. засађивање украсног дрвећа, шибља, цвећа 
и слично, 

3. сечење, орезивање и уклањање грана 
дрвећа и изданака око дрвећа, сечење и уклањање 
дотрајалог дрвећа и замена одговарајућим новим 
садницама, 

4. редовно одржавање и кошење траве, 
5. одржавање свих елемената уређења и 

опремања јавних зелених површина (стаза, путева, 
клупа, корпи за отпадке, фонтана, надстрешница изнад 
клупа, реквизита на дечијим игралиштима и другог 
јавног мобилијара и сл.),

6. предузимање мера за заштиту зеленила од 
биљних болести и штеточина и замена дотрајалих 
садница новим, 

7. обезбеђење коришћења јавних зелених 
површина у складу са њиховом наменом, 

8. редовно чишћење и уклањање разног отпада 
и нечистоће. 

Члан 276.
Уређење јавних зелених површина врши се по 

Програму уређења и одржавања јавних зелених 
површина који доноси вршилац комуналне делатности.
 

Члан 277.
Програм уређења и одржавања јавних зелених 

површина доноси се на период од једне године и 
садржи нарочито:

1. приказ и анализу постојећег стања јавних 
зелених површина,

2. радове на озелењавању и одржавању јавних 
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зелених површина као и замена дотрајалих садница,
З. предрачун потребних средстава, 
4. изворе и начин финансирања, 
5. редослед и рокове извођења радова и 

реализација програма у целини. 

Члан 278.
Зелене површине и дворишта одржавају и 

уређују предузећа, установе, друга правна лица, 
предузетници и физичка лица који су власници или 
корисници земљишта у чији састав улазе зелене 
површине и дворишта.

Лица из претходног става дужна су да врше 
сечење и уклањање стабала, живе ограде и украсног 
шибља чије гране и корен прелазе на јавну површину и 
која угрожавају безбедност људи, стабилност јавних 
објеката и прегледност јавног пута.

Члан 279.
На јавној зеленој површини као и на земљишту 

предвиђеном за подизање зелених површина могу се 
градити и постављати уређаји и изводити други радови 
само у складу са важећим урбанистичким плановима и 
програмима коришћења неизграђеног јавног 
грађевинског земљишта и програмима постављања 
мањих монтажних објеката привременог карактера.

Члан 280.
Ако се грађевински или други радови изводе у 

близини јавних зелених површина извођач радова је 
дужан да предузме мере ради заштите јавних зелених 
површина.

Члан 281.
Јавне зелене површине или земљиште 

предвиђено за подизање јавних зелених површина не 
могу се користити за постављање ограда, сађење живе 
ограде или других садница, као и за складиштење 
грађевинског или другог материјала и предмета.

Члан 282.
Изузетно се може одобрити инвеститору или 

извођачу радова складиштење грађевинског 
материјала на јавним зеленим површинама или 
земљишту предвиђеном за подизање зелених 
површина, ако се грађевински или други радови на 
други начин не могу извести.

Одобрење из става 1. овог члана издаје 
Општинска управа – Служба за инспекцијске послове и 
урбанизам.

Извођач радова дужан је да по завршетку 
радова оштећену јавну зелену површину врати у 
пређашње стање у року од 8 дана од дана уручења 
решења од стране надлежног инспектора.

У случају да извођач радова из претходног 
става овог члана не поступи по решењу надлежног 
инспектора враћање у пређашње стање извршиће се 
принудним путем о трошку извођача радова.

Члан 283.
На јавним зеленим површинама забрањена је 

садња воћа, поврћа и других култура. 
Забрањена је садња сваке врсте растиња 

поред раскрсница и других места због којих се умањује 
прегледност и безбедност учесника у саобраћају.

Постојећи садни материјал који умањује 
прегледност и смањује безбедност учесника у 
саобраћају уклања се на основу решења саобраћајног 
инспектора у складу са законским прописима.

Члан 284.
Вршилац комуналне делатности дужан је да 

врше сечење и уклањање стабала, живе ограде и 
украсног шибља са јавних зелених површина и других 
јавних површина која угрожавају безбедност људи, 
стабилност објекта и прегледност јавног пута.

Члан 285.
На јавним зеленим површинама забрањено је:
1. присвајање и оштећење садница стабала, 

цвећа, траве или другог зеленила,
2. ходање ван обележених стаза,
3. неовлашећено сечење и уклањање стабала 

и садница и сечење и кресање грана,
4. неовлашћено премештање клупа и 
оштећење клупа,
5. оштећење објеката и реквизита и осталог 

јавног мобилијара који се налази у парковима, 
трговима и дечијим игралиштима,

6. играње лоптом на местима која за то нису 
предвиђена,

7. бацање отпадака по зеленим површинама,
8.гажење уличних травњака, паркирање 

возила на зеленим површинама и другим јавним 
површинама ,  неовлашћено прекопавање и 
преоравање уређених јавних зелених површина,

9.неовлашћено коришћење јавних зелених 
површина, односно земљишта намењеног за јавне 
зелене површине за ускладиштење грађевинског 
материјала и предмета,

10.неовлашћено скупљање биљака, камења 
или другог материјала засађеног ,  односно 
постављеног на јавним зеленим површинама,

11.вожење бицикла, моторних или запрежних 
возила по парковима, стазама у парковима и свим 
зеленим површинама,

12.неовлашћено постављање рекламних и 
других објеката,

13.лов и гађање птица,
14.неовлашћено писање текстова и израда 

цртежа на објектима и реквизитима,
15.прање возила и тепиха,
16. вађење песка, бацање смећа и пуштање 

животиња на отворену плажу,
17. пуштање домаћих животиња и кућних 

љубимаца (пси, мачке и др.)
18. остављање расходованих и напуштених 

возила
19. неовлашћено копање, бетонирање и поп-

лочавање јавних зелених површина.   

Члан 286.
Вршилац комуналне делатности дужан је да 

организује сталну контролу јавних зелених површина.
Стална контрола из претходног става обухвата 

увид у стање и одржавање јавних зелених површина и 
објеката на њима и извршавање прописаних мера од 
којих зависи одржавање јавних зелених површина.
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13. Димничарске услуге

Члан 287.
Димничарске услуге су чишћење и контрола 

димоводних и ложишних објеката и уређаја и 
вентилационих канала и уређаја.

Члан 288.
Димничарске услуге обављају се у циљу 

обезбеђивања исправног функционисања димоводних 
и ложишних објеката и уређаја, вентилационих канала 
и уређаја, превентивне заштите живота и имовине од 
пожара, заштите животне средине, као и енергетске 
ефикасности. 

Члан 289.
Обављање димничарских услуга Скупштина 

општине Беочин може посебном Одлуком поверити 
јавном предузећу, привредном друштву, предузетнику 
или другом привредном субјекту у складу са законом.

Члан 290.
Услове и начин обављања ове комуналне 

делатности Скупштина општине Беочин прописаће 
посебном одлуком. 

14. Делатност зоохигијене

Члан 291.
Делатност зоохигијене је хватање, збриња-

вање, ветеринарска нега и смештај напуштених и 
изгубљених животиња (паса и мачака) у прихвати-
лишта за животиње, лишавање живота за неизлечиво 
болесне и повређене напуштене и изгубљене живо-
тиње, контрола и смањење популације напуштених 
паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева 
животиња са површина јавне намене до објеката за 
сакупљање, прераду или уништавање отпада 
животињског порекла, спровођење мера контроле и 
смањења популације штетних организама, глодара и 
инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсе-
кције и дератизације на површинама јавне намене.  

Члан 292.
Послови организованог хватања напуштених и 

изгубљених животиња, морају се обављати у складу са 
законским прописима који уређују ову област, на хуман 
начин, уз примену одговарајуће опреме и превозних 
средстава, на начин да се са животињом мора 
поступати тако да се проузрокује најмањи степен бола, 
патње, страха и стреса.

Члан 293.

Обављање делатности зоохигијене Скуп-

штина општине Беочин може посебном Одлуком 

поверити јавном предузећу, привредном друштву, 

предузетнику или другом привредном субјекту у 

складу са важећим законским прописима. 

Члан 294.
Услове и начин обављања ове комуналне 

делатности Скупштина општине Беочин прописаће 
посебном одлуком.

 

15.  Сузбијање комараца 

Члан 295.
Комунална делатност сузбијања комараца 

подразумева предузимање и спровођење мера којима 
се  умањује  могућност  њиховог  разво ја  и  
размножавања као и третман уништавања одраслих 
јединки.

Члан 296.
Обављање комуналне делатности сузбијање 

комараца поверава се правном лицу или предузетнику 
који испуњава потребне услове за обављање ове 
делатности, у складу са законом који регулише јавне 
набавке.

Права, обавезе и одговорности између 

правног лица или предузетника, коме се, у складу са 

прописима који уређују ову област и област јавних 

набавки повери обављање комуналне делатности 

сузбијање комараца и општине Беочин, уређују се 

уговором.

16.  Уништавање амброзије

Члан 297.
Комунална делатност уништавање амброзије 

подразумева уништавање амброзије у току 
вегетационе сезоне, до почетка фенолошке фазе 
цветања применом следећих мера: 

1. агротехничких мера - обрада земљишта 
(орање, тањирање), нега усева (окопавање, култиви-
сање, плевљење) и др. 

2. механичких мера - кошење, чупање, 
спаљивање биљака и др. и 

3. хемијских мера - употреба хербицида са 
контактним и тоталним деловањем. 

Члан 298.
Власници, корисници као и управљачи 

површина на којима је уочено присуство амброзије, 
дужни су да врше сузбијање и уништавање амброзије.

Члан 299.
Обављање комуналне делатности уништа-

вање амброзије механичким мерама на површинама 
јавне намене на територији општине Беочин поверава 
се Јавном комуналном предузећу „Беочин“ из Беочина.

Обављање комуналне делатности уништа-
вање амброзије хемијским мерама на површинама 
јавне намене на територији општине Беочин поверава 
се правном лицу или предузетнику које испуњава 
услове за вршење ове делатности и у складу са 
законом који регулише јавне набавке.

Права, обавезе и одговорности између правног 
лица или предузетника, коме се, у складу са прописима 
којима се уређују јавне набавке, повери обављање 
послова уништавање амброзије хемијским мерама и 
Општине Беочин, уређују се уговором.

Члан 300.
Уништавање амброзије на територији Општине 

Беочин врши се на основу картирања терена под 
амброзијом, лабораторијских и теренских истражи-
вања и мониторинга. 

20. новембар 2014.СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИНБрој 9 - Страна 30



Послове картирања терена под амброзијом, 
лабораторијских и теренских истраживања и 
мониторинга обавља правно лице или предузетник који 
испуњавају услове за обављање наведених 
делатности.

Члан 301.
Када надлежни орган локалне самоуправе 

(комунални инспектор) сазна, непосредним опажањем, 
на основу информација од стране подручне 
пољопривредне службе, грађана, или на други начин 
за присуство амброзије на територији општине Беочин, 
дужан је да у року од 3 дана писмено обавести 
власника, корисника или управљача површине на којој 
је уочено присуство амброзије, да је обавезан да исту у 
року од 7 дана од дана пријема обавештења уништи.

Уколико власник, корисник или управљач 
површине на којој је уочено присуство амброзије, не 
уништи амброзију у остављеном року, надлежни орган 
локалне самоуправе (комунални инспектор), ће без 
одлагања о свему обавестити фитосанитарног 
инспектора. 

III  КОНТРОЛА И НАДЗОР

Члан 302.
Надзор над применом ове одлуке врши 

Општинска управа Беочин - Служба за инспекцијске 
послове и урбанизам.

Послове инспекцијског надзора над применом 
одредаба ове одлуке и других прописа из области 
комуналне делатности врши комунални инспектор а из 
области саобраћаја врши саобраћајни инспектор (у 
даљем тексту : инспектор).

Члан 303.
Комунални инспектор има право и дужност да у 

вршењу инспекцијског надзора:
1. прегледа опште и појединачне акте, евиден-

ције и другу документацију вршилаца комуналне 
делатности и других правних и физичких лица,

2. саслуша и узима изјаве од одговорних лица 
код вршилаца комуналне делатности и других правних 
и физичких лица,

3. прегледа објекте, постројења и уређаје за 
обављање комуналне делатности и пословне 
просторије ради прикупљања неопходних података,

4. наложи решењем да се комунална делатност 
обавља на начин утврђен законом и прописима на 
основу закона,

5. наложи решењем извршавање утврђених 
обавеза и предузимања мера за отклањање недос-
татака у обављању комуналне делатности,

6. прегледа објекте, постројења и уређаје који 
служе коришћењу комуналних услуга, укључујући и оне 
које представљају унутрашње инсталације и припадају 
кориснику комуналне услуге,

7. наложи решењем кориснику отклањање не-
достатака на унутрашњим инсталацијама и да 
приступи тим инсталацијама приликом извршења 
решења којим је наложио отклањање недостатака или 
искључење корисника са комуналног система,

8. изриче и наплаћује новчане мандатне казне 
по пропису јединице локалне самоуправе на лицу 
места, односно подноси, у складу са законом, 

прекршајну пријаву, у случајевима када учинилац 
прекршаја не плати новчану казну изречену на лицу 
места,

9.  подноси захтев за покретање прекршајног 
поступка, односно пријаву за привредни преступ или 
кривично дело уколико оцени да је повредом прописа 
учињен прекршај, привредни преступ или кривично 
дело,

10. наложи решењем уклањање ствари и 
других предмета са површина јавне намене ако су они 
ту остављени противно прописима,

11. наложи решењем уклањање, односно 
премештање возила, као и постављање уређаја којима 
се спречава одвожење возила са површина јавне 
намене ако су остављена противно прописима,

12. забрани решењем одлагање отпада на 
местима која нису одређена за ту намену,

13. забрани решењем спаљивање отпада 
изван за то одређеног постројења,

14. забрани решењем одлагање комуналног 
отпада ван за то одређених комуналних контејнера,

15. забрани решењем одлагање комуналног 
отпада на местима која нису одређена као регис-
троване комуналне депоније,

16. забрани решењем одлагање отпадног гра-
ђевинског материјала, земље и осталог грађевинског 
материјала ван за то одређене локације,

17. забрани решењем одлагање отпада и 
отпадних материја у водотоке и на обале водотока,

18. забрани решењем бацање горећих пред-
мета у комуналне контејнере и корпе за отпад,

19. забрани решењем уништење ограда, клупа 
и дечијих игралишта,

20. забрани решењем уништење зелених пов-
ршина,

21. предузима друге мере утврђене законом и 
подзаконским прописима.

Члан 304.
Вршиоци комуналне делатности, као и друга 

правна и физичка лица дужни су да комуналном 
инспектору омогуће несметано обављање надзора, да 
му без одлагања ставе на увид и располагање потребну 
документацију и друге доказе и изјасне се о 
чињеницама које су од значаја за вршење надзора. 

Члан 305.
Комунални инспектор у вршењу инспекцијског 

надзора, кад утврди да се омета вршење комуналне 
услуге или коришћење комуналних објеката 
остављањем возила, ствари и других предмета или на 
други начин, наредиће кориснику, односно 
сопственику, ако је присутан, да одмах уклони те 
ствари односно предмете под претњом принудног 
извршења.

Ако се лице из става 1. овог члана не налази на 
лицу места, комунални инспектор ће, без саслушања 
странке, донети решење којим ће наложити да се 
возила, ствари и други предмети уклоне у одређеном 
року који се може одредити и на минуте. Ово решење се 
доставља лепљењем на возила, ствари односно 
предмете уз назначење дана и часа када је налепљено 
и тиме се сматра да је достављање извршено. Доцније 
оштећење, уништење или уклањање овог решења не 
утиче на ваљаност достављања.
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Ако лице из става 1. овог члана не поступи по 
налогу, комунални инспектор ће одредити да се возила, 
ствари односно предмети уклоне о трошку корисника 
односно сопственика, преко другог лица, о чему га 
обавештава ако постоји могућност.

Жалба против решења из става 1. и 2. овог 
члана не одлаже његово извршење.

 
Члан 306.

Ако комунални инспектор приликом вршења 
надзора утврди да пропис није примењен или да је 
неправилно примењен, у року који не може бити дужи 
од 15 дана од дана извршеног надзора донеће решење 
о отклањању утврђене неправилности и одредиће рок 
за њено отклањање. 

На решење комуналног инспектора може се 
изјавити жалба Општинском већу Општине Беочин у 
року од 15 дана од дана достављања решења, сем ако 
је законом друкчије предвиђено. 

О жалби веће одлучује у року од 30 дана од 
дана пријема жалбе. Жалба не одлаже извршење 
решења комуналног инспектора. 

Решење Општинског већа је коначно у 
управном поступку и против њега се може покренути 
управни спор. 

Члан 307.
При вршењу инспекцијског надзора инспектор 

мора имати службену легитимацају којом се утвђује 
његово службено својство инспектора и коју је дужан 
показати.

IV  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 308.
Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 

динара казниће се за прекршај вршилац комуналне 
делатности, ако комуналне делатности или поједине 
послове у оквиру тих делатности не врши у складу са
чланом: 11.; 12.; 13.; 14.; 16.; 17.; 19.; 24.; 35.; 42.; 53.; 
54.; 55.; 56.; 57.; 64.; 65. став 3. и 4.; 71.; 74. став 2.; 75.; 
81.; 84. став 1.; 89.  став 4., 5. и 6.; 90.; 92. став 4.; 96.; 
97.; 107.; 108.; 109.; 110.; 124.; 127. став 2.; 132.; 133. 
став 1. и 2.; 134. став 1. и 2.; 135.; 141.; 142.; 143.; 145.; 
146.; 154.; 157.; 162.; 163. став 3. и 4.; 165.; 166. став 3.; 
169.; 170.; 177.; 178.; 186.; 191.; 199.; 201.; 207.; 214.; 
251.; 252.; 256.; 262.; 270.; 276.; 284.; 286.; 300.; 304. и 
ако не поступи по решењу комуналног инспектора из 
члана 306. став 1.

За прекршај из претходног става казниће се и 
одговорно лице код вршиоца комуналне делатности 
новчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара.

Члан 309.
Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000,000,00 

динара казниће се за прекршај правно лице, ако не 
поступа у складу са чланом: 18.; 33.; 36. став 2.; 41.; 43.; 
45.; 46.; 48.; 50.; 52.; 58.; 59.; 65. став 1.; 72.; 74. став 2.; 
84. став 2.; 85.; 86.; 88.; 89. став 1.,2. и 3.; 92. став 1., 2. и 
3.; 93.; 94.; 95.; 98.; 99.; 100.; 101.; 111.; 112.; 114.; 115.; 
116.; 123.; 126.; 127. став 1.; 128.; 129.; 130.; 131.; 133. 
став 3.; 139.; 144.; 164.; 168.; 171. став 1., 2. и 3.; 180.; 
189.; 206.; 207.; 208.; 212.; 218.; 241. став 1. и 2.; 242.; 
243.; 244.; 245.; 246.; 247.; 248.; 249.; 263.; 268.; 278.; 
280.; 281.; 283.; 298.; 304. и ако не поступи по решењу 
комуналног инспектора из члана 306. став 1.

 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и 
одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 
5.000,00 до 75.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
предузетник новчаном казном од 10.000,00 до 
250.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
физичко лице новчаном казном од 5.000,00 до 
75.000,00 динара.

Члан 310.
Новчаном казном у износу од 8.000,00 динара 

казниће се за прекршај физичко лице ако не поступа у 
складу са члановима 171. став 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 
12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. и 19.; 188.; 264.; 265.; 266.; 
267.; 269. и 285.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
правно лице новчаном казном у износу од 50.000,00 
динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
одговорно лице у правном лицу новчаном казном у 
износу од 10.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
предузетник новчаном казном у износу од 30.000,00 
динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
одговорно лице код предузетника новчаном казном у 
износу од 8.000,00 динара.

V  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 311.
Постојећа акта којима се ближе регулише 

примена ове Одлуке вршиоци комуналне делатности 
дужни су да ускладе са одредбама ове Одлуке, у року 
од 90 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 312.
Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе

Одлукa о водоводу и пречишћавању и одвођењу 
атмосферских и отпадних вода (“Сл. лист општина 
Срема”, бр. 34/09 и „Сл. лист Општине Беочин“, бр. 
1/10), Одлука о одржавању чистоће („Сл. лист општина 
Срема“, бр. 22/09 и „Сл. лист Општине Беочин“, бр.1/10 
и 5/11), Одлука о обављању комуналне делатности 
управљање гробљима и погребне услуге („Сл. лист 
Општине Беочин“, бр. 9/13 и 4/14), Одлука о пијацама 
(“Сл. лист општине Срема“, бр.11/99), Одлукa о 
општинским путевима, улицама и некатегорисаним 
путевима (“Сл. лист општина Срема”, бр. 37/09 и „Сл. 
лист Општине Беочин“, бр.1/10, 9/10 и 12/12), Одлука о 
одржавању и уређењу паркова, зелених и 
рекреационих површина („Сл. лист општина Срема“, 
бр.22/09 и „Сл. лист Општине Беочин“, бр. 1/10) и 
Одлука о одређивању делатности “ сузбијања 
комараца “ и „ уништавања амброзије “ за комуналне 
делатности („Сл. лист општина Срема“, бр. 4/09) .

Члан 313.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном листу Општине Беочин.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-011-330 ПРЕДСЕДНИЦА 
Дана: 19.11.2014. године          Видана Недић, с.р.
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