
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ БЕОЧИН

ISSN 1821-4312
COBISS.SR-ID 248163847

Godina H-Broj 6 Beo~in, 17.05.2019. primerak 300,00 dinara

Скупштина општине Беочин
 10. управљање пијацама;
 11. одржавање улица и путева;
 12. одржавање чистоће на површинама  
       јавне намене;
 13. одржавање јавних зелених   
       површина;
 14. димничарске услуге;
 15. делатност зоохигијене;
 16. сузбијање комараца и 
 17. уништавање амброзије. 
 

Члан 3.
 Сви појмови употребљени у овој одлуци 
у мушком граматичком роду обухватају мушки 
и женски род лица на која се односе. 

Члан 4.
 Општина Беочин уређује у складу 
са законом услове обављања комуналне 
делатности, права и обавезе корисника 
комуналних услуга, обим, квалитет , доступност 
и континуитет 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 прописаним стандардима 
и нормативима, тачност у погледу рокова 
испоруке, сигурност и заштиту корисника у 
добијању услуга, поузданост, приступачност и 
трајност у пружању услуга;
 2. Развој и унапређивање квалитета 
и асортимана комуналних услуга, као и 
унапређивање организације рада, ефикасности 
и других услова пружања услуга;
 3.Сагласност са начелима одрживог 
развоја, која су дефинисана посебним законом 
који уређује одређену комуналну делатност; 
 4. Ефикасно коришћење ресурса и 
смањење трошкова обављања комуналних 
делатности успостављањем сарадње две или 
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 На основу члана 2.  и 4. Закона о 
комуналним делатностима („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 88/2011 и 
104/2016) и члана 15. тачка 2. и члана 41. тачка 
7. и 19. Статута општине Беочин („Службени 
лист општине Беочин“, бр. 3/2019), Скупштина 
општине Беочин, на седници одржаној дана 
16.05.2019. године, донела је 

    
ОДЛУКУ 

О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА 

 I  ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ

Члан 1.
 Овом одлуком се одређују комуналне 
делатности на територији општине Беочин 
и уређују општи услови и начин њиховог 
обављања у циљу задовољавања потреба 
корисника комуналних производа и 
комуналних услуга.

Члан 2.
 Комуналне делатности су делатности 
од општег интереса.
 Комуналне делатности у смислу ове 
Одлуке су:

 1. снабдевање водом за пиће;
 2. пречишћавање и одвођење   
     атмосферских и отпадних вода;
 3. производња, дистрибуција и   
     снабдевање топлотном енергијом;
 4. управљање комуналним отпадом;
 5. градски и приградски превоз путника;
 6. управљање гробљима и сахрањивање;
 7. погребна делатност;
 8. управљање јавним паркиралиштима;
 9. обезбеђивање јавног осветљења;
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искључиво јавна предузећа чији је оснивач 
општина Беочин, друштво с ограниченом 
одговорношћу и акционарско друштво чији 
је једини власник јавно предузеће, односно 
чији је једини власник општина Беочин, као 
и зависно друштво чији је једини власник то 
друштво капитала. 
 Општина Беочин је дужна да се у 
поступку поверавања обављања комуналних 
делатности руководи начелима конкуренције, 
економичности, ефикасности и заштите 
животне средине. 

Члан 6.
 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.

Услови и начин поверавања обављања 
комуналних делатности

Члан 7.
 У циљу ефикаснијег, квалитетнијег 
и рационалнијег управљања пословима, 
комуналне делатности, односно комунални 
послови као поједини послови из оквира 
комуналне делатности могу бити поверени 
јавним предузећима, привредним друштвима, 
предузетницима или другим привредним 
субјектима у складу са законом. 
 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.

више јединица локалне самоуправе и другим 
активностима када за то постоји могућност;
 5. Конкуренцију у обављању 
делатности.
 Општина Беочин у складу са законом 
обезбеђује организационе, материјалне 
и друге услове за изградњу, одржавање и 
функционисање комуналних објеката и за 
техничко и технолошко јединство система и 
уређује и обезбеђује обављање комуналних 
делатности и њихов развој. 
 Обезбеђивање услова за обављање 
комуналних делатности обухвата активности 
на јачању капацитета и функционалности 
комуналне инфраструктуре, обезбеђење 
средстава за финансирање изградње 
комуналне инфраструктуре, активности на 
праћењу квалитета комуналних услуга, као и 
предузимање мера за континуирано вршење 
комуналних делатности у циљу обезбеђења 
животних потреба физичких и правних лица. 
 Комуналним објектима сматрају 
се грађевински објекти са уређајима, 
инсталацијама и опремом, сама постројења, 
уређаји и инсталације и други објекти 
који служе за пружање комуналних услуга 
корисницима, као и уређено грађевинско 
земљиште и добра у општој употреби која се 
користе за обављање комуналне делатности.

 
Обављање комуналне делатности

Члан 5.
 Комуналнне делатности из члана 2. 
ове одлуке, на територији општине Беочин, у 
складу са законом, овом одлуком и прописима 
донетим на основу њих могу обављати јавна 
предузећа, привредна друштва, предузетници 
или други привредни субјекти којима је 
поверено обављање комуналне делатности(у 
даљем тексту: вршилацкомуналне делатности).
 Комуналну делатност снабдевање 
водом за пиће на територији општине Беочин, у 
складу са законом, овом одлуком и прописима 
донетим на основу њих, могу обављати 
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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.
 Испуњеност услова за отпочињање 
обављања комуналних делатности утврђује 
министарство надлежно за комуналне 
делатности, у складу са одредбама закона 
које регулишу питање испуњености услова за 
отпочињање обављања комуналне делатности. 

Члан 11.
 Вршилац комуналне делатности дужан 
је 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. прописани или уговорени обим и 
квалитет комуналних услуга, који подразумева 
тачност у погледу рокова, сигурност корисника 
у добијању услуга и здравствену и хигијенску 
исправност у складу са позитивним прописима;
 3. предузимање мера одржавања, развоја 
и заштите комуналних објеката, постројења и 
опреме, који служе за обављање комуналних 
делатности;
 4. развој и унапређење квалитета и 
врсти комуналних услуга, као и унапређење 
организације и ефикасности рада.

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 овом и 
другим одлукама Скупштине општине Беочин.
 Испорука комуналних производа, 
односно пружање комуналних услуга не може 
се ускратити корисницима, осим у случају 
када корисник :

 Послови погребне делатности, као 
комуналне делатности не поверавају се, већ 
их могу обављати сви привредни субјекти који 
испуњавају прописане услове. 
 Поверавање обављања комуналне 
делатности врши се на основу одлуке 
Скупштине општине Беочин о начину 
обављања комуналне делатности и уговора 
о поверавању, осим када се оснива јавно 
предузеће.
 На поступак поверавања обављања 
комуналне делатности чије се финансирање 
обезбеђује из буџета општине Беочин, односно 
чије се финансирање обезбеђује у целости или 
делимично наплатом накнаде од корисника 
комуналних услуга, примењују се одредбе 
закона којима се уређује јавно-приватно 
партнерство и концесије. 

Члан 8.
 Контролу у обављању комуналних 
делатности, односно пружању комуналних 
услуга, који су уговором поверени вршиоцу 
комуналне делатности врши Општинска 
управа Беочин.
 О обезбеђењу, уговором преузетих 
права и обавеза, стара се Председник општине 
или лице које он за то одреди.

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 



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 дужан је да одмах о томе обавести 
Општинско веће општине Беочин и да 
одмах предузме мере на отклањању узрока 
поремећаја, односно прекида.

Члан 15.
 По пријему обавештења о непланираном 
прекиду испоруке, односно по утврђивању 
поремећаја или прекида у пружању комуналних 
услуга, Општинско веће предузима следеће 
мере :
 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. 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,

 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 
Oдлуке.

Члан 14.
 У случају наступања непланираних 
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Беочин најкасније до 1. 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 Општинско веће.

Члан 21.
 Вршиоци комуналних делатности 
су дужани да једном годишње спроведу 
поступак изјашњавања корисника о квалитету 
комуналних услуга које пружају, у трајању од 
најмање 30 дана. 
 Позив за изјашњавање корисника 
објављује се на званичној интернет страници 
општине Беочин и вршиоца комуналне 
делатности, а средствима јавног информисања 
се доставља ради саопштења. 
 Вршилац комуналне делатности је 
дужан да у року од 15 дана од дана завршетка 
изјашњавања из става 1. овог члана достави 
Општинском већу извештај о резултатима 
изјашњавања корисника о квалитету пружања 
комуналних услуга. 
 Уколико су резултати изјашњавања 
корисника такви да већина корисника није 
задовољна пруженом комуналном услугом, 
Општинско веће преиспитује рад вршиоца 
комуналне делатности и доноси акт којим 
налаже да се недостаци који су наведени у 
изјашњавању корисника отклоне, у року који 
не може бити дужи од 90 дана.
 Уколико вршилац комуналне 
делатности не поступи по наложеном у складу 
са ставом 4. овог члана у погледу отклањања 

 5. послова сахрањивања,
 6. испорука топлотне енргије.

Члан 17.
 Вршилац комуналне делатности 
дужан је да формира евиденцију тачних 
података о личности корисника услуге 
добијених од надлежних органа или на основу 
писане сагласности корисника садржане у 
појединачном уговору, у складу са Законом о 
заштити података о личности. 
 Вршилац комуналне делатности у 
обављању послова сарађује са полицијом и 
комуналном инспекцијом у складу са законом. 
Сарадња обухвата нарочито: међусобно 
обавештавање, размену информација, размену 
података, пружање непосредне помоћи и 
предузимање заједничких мера и активности 
од значаја за обављање комуналне делатности. 

Члан 18.
 Власник или корисник непокретности 
дужан је да омогући вршиоцу комуналне 
делатности интервенцију на изграђеној 
комуналној инфраструктури и постројењима 
уз обавезу вршиоца комуналне делатности да 
надокнади штету насталу услед интервенције 
или на други начин отклони последице 
извршене интервенције. 
 Вршилац комуналне делатности 
је дужан да отклони последице извршене 
интервенције најкасније у року од седам дана 
од дана завршетка интервенције. 

Члан 19.
 Вршилац комунале делатности који 
обавља још неку делатност поред оне која му је 
поверена, обавезан је да у свом рачуноводству 
одвојено исказује све приходе и расходе који 
су везани за обављање поверене комуналне 
делатности. 

Члан 20.
 Вршилац комуналне делатности дужан 
је да изради годишњи Програм рада и исти 
достави на сагласност Скупштини општине 
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 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 начелом приступачности;
 5. непостојања разлике у ценама између 
различитих категорија потрошача, сeм ако се 
разлика заснива на различитим трошковима 
обезбеђивања комуналне услуге.
 Ако се за различите категорије 
корисника комуналних услуга примењују 
различити методи обрачуна, водиће се рачуна 
да цена буде сразмерна са трошковима пружања 
те услуге.
 Цене комуналних услуга могу се 
плаћати унапред.

Члан 25.
 Елементи за одређивање цена 
комуналних услуга су :
 1. пословни расходи исказани 
у пословним књигама и финансијским 
извештајима вршиоца комуналне делатности;
 2. расходи за изградњу и реконструкцију 
објеката комуналне инфраструктуре  и 
набавку опреме, према усвојеним плановима 
и програмима вршиоца комуналне делатности 
на које је Скупштина општине дала сагласност;
 3. добит вршиоца комуналне 
делатности;
 Средства која су намењена за 
финансирање обнове и изградње објеката 
комуналне инфраструктуре исказују се посебно 
и могу се употребити само за те намене.
 Општина Беочин је у обавези да прати 
кретање цена комуналних услуга, а нарочито 
усклађеност цена комуналних услуга са 
законским принципима.

Члан 26.
 Цене комуналних услуга које плаћају 
непосредни корисници утврђује вршилац 
комуналне делатности уз сагласност 

недостатака квалитета пружене комуналне 
услуге, надлежни орган општине Беочин може 
раскинути закључен уговор о поверавању и 
поверити обављање комуналне делатности 
другом вршиоцу комуналне делатности који 
испуњава законом прописане услове . 

Обавезе корисника комуналне услуге

Члан 22.
 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.

Средства за обављање и развој комуналних 
делатности 

Члан 23.
 Средства за обављање и развој 
комуналних делатности обезбеђују се из :
 1. приходаодпродајекомуналнихуслуга;
 2. приходаодкомуналненакнаде;
 3. прихода од концесионе накнаде, 
односно накнаде коју плаћа приватни партнер 
на основу јавног уговора, ако је има;
 4. прихода буџета Општине Беочин;
 5. наменских средстава других нивоа 
власти;
 6. других извора, ускладусазаконом.
 Комуналне делатности код којих се 
крајњи корисник може утврдити превасходно 
се финансирају из цена комуналних услуга, 
а комуналне делатности код којих се крајњи 
корисник не може утврдити финансирају се из 
буџета општине Беочин, односно комуналне 
накнаде.

Цене комуналних услуга
Члан 24.
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 Снабдевање водом за пиће је захватање, 
пречишћавање, прерада и испорука воде 
водоводном мрежом до мерног инструмента 
потрошача, обухватајући и мерни инструмент.

Члан 29.
 Комуналну делатност снабдевање 
водом за пиће на територији општине Беочин 
обавља Јавно комунално предузеће „Беочин“ из 
Беочина (у даљем тексту : вршилац комуналне 
делатности).

Члан 30.
 Јавне бунаре и чесме одржавају месне 
заједнице на својој територији.

Члан 31.
 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 32.
 Корисници су дужни да воду користе 
рационално и економично, на начин којим се 
не ускраћује право коришћења воде другим 
лицима.
 Коришћење воде за снабдевање 
становништва водом за пиће, санитарно-
хигијенске потребе, напајање стоке, има 
приоритет над коришћењем воде за остале 
намене.

Члан 33.
 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, опремом и зонама санитарне 
заштите;

Општинског већа Општине Беочин (у даљем 
тексту: Општинско веће).
 Одлуку о промени цена комуналних 
услуга доноси вршилац комуналне делатности.
 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.
 Уз захтев за давање сагласности на 
одлуку о промени цена комуналних услуга, 
вршилац комуналне делатности је дужан да 
достави образложење о разлозима за промену 
и детаљну структуру предложене цене.
 Захтев за давање сагласности на 
одлуку о промени цена комуналних услуга са 
образложењем, објављује се на огласној табли 
у седишту општине, као и у електронском 
облику путем интернета, најмање 15 дана пре 
доношења одлуке.

Члан 27.
 Скупштина општине Беочин посебном 
одлуком утврђује и наплаћује накнаду за 
комуналне услуге за обављање комуналних 
делатности код којих се крајњи корисник 
не може утврдити (управљање пијацама, 
одржавање улица и путева, одржавање чистоће 
на површинама јавне намене, одржавање 
јавних зелених површина и др.).  
 Одлуком из става 1. овог члана утврђују 
се обвезници комуналне накнаде, износ 
комуналне накнаде и основ за обрачун исте, 
зоне, коефицијенти и друга питања од значаја 
за утврђивање износа и наплату комуналне 
накнаде, у складу са законом и прописима 
донетим на основу закона. 
 Комунална накнада наплаћиваће се од 
дана ступања на снагу одлуке из става 1. овог 
члана. 

 II   ПОСЕБНЕ  ОДРЕДБЕ

1. Снабдевање водом за пиће

Члан 28.
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Члан 38.
 Водоводне инсталације корисника 
спајају се са јавним водоводом, односно 
уличном водоводном мрежом, преко 
водоводног прикључка.
 Водоводне инсталације корисника су 
власништво корисника, који је дужан да исте 
одржава у санитарно- технички исправном 
стању.
 Водоводни прикључак је цевни спој 
од уличне водоводне мреже, са вентилом-
затварачем, непосредно 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 
могућности 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 39. 
 Водоводни прикључак поставља се 
ради трајног или привременог снабдевања 
корисника водом. 
 Сваки објекат мора имати сопствени 
водоводни прикључак.
 У стамбеним зградама са више 
станова, односно више улаза, за сваки улаз 
поставља се водоводни прикључак са главним 
водомером. 

Члан 40.
 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, 

 2 . цевоводи сирове воде од изворишта 
до постројења за пречишћавање воде;
 3. цевоводи воде за пиће од постројења 
за пречишћавање 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 воде на прикључку ( у даљем 
тексту:  водомер);
 9. шахт за мерни уређај;
 10. инсталација корисника.

Члан 34.
 Јавни водовод у смислу ове одлуке 
подразумева систем за снабдевање водом 
за пиће и обухвата уређено 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 35.
 Под водоводним инсталацијама 
корисника, у смислу ове одлуке, подразумевају 
се шахт у који је смештен водомер, цевоводи 
и уређаји од водомера до точећих места 
корисника.

Члан 36.
 Главни водомер уграђује се на месту 
прикључења инсталација корисника на јавни 
водовод и представља саставни део јавног 
водовода. 

           Члан 37. 
 Набавка водомера врши се из надокнаде 
за прикључак, коју плаћа инвеститор, односно 
власник непокретности. 
 Водомер одржава вршилац комуналне 
делатности.
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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 44.
 Прикључење на јавни водовод врши 
се на основу Услова и Сагласности вршиоца 
комуналне делатности.

Члан 45.
 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 46.
 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 47.
 Прикључење на јавни водовод врши  
искључиво  вршилац комуналне делатности о 
трошку корисника.
 Трошкове  изградње и одржавања  
кућног прикључка сноси корисник. 

потребно је пројектом предвидети да сваки 
стан има посебан водомер и заједнички главни 
водомер на улазу у објекат.

Члан 41.
 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, 
културних и других сличних манифестација 
и у хитним случајевима када су доведени у 
питање живот и здравље људи.
 Ради привременог снабдевања водом, 
корисник подноси захтев вршиоцу комуналне 
делатности уз навођење разлога привременог 
снабдевања, на основу кога се кориснику 
издаје сагласност привременог карактера.

Члан 42.
 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.
 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 43.
 У случају промене власника 
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Члан 52.
 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 га преда вршиоцу комуналне делатности 
на коришћење, управљање и одржавање, а 
уговором ће се уредити поред осталог и права 
инвеститора по основу улагања.

Члан 53.
 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 54.
 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 

Члан 48.
 Код стамбено-пословних објеката, 
корисници стамбених и пословних простора 
морају имати засебне водомере.
 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 49.
 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 50.
 Код објеката вишепородичног 
становања, где није извршен  пренос 
власништва свих стамбених јединица, 
инвеститор се сматра корисником трајног 
водоводног прикључка.

Члан 51.
 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.
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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 57.
 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 
водовода, 
5. одржава водоводни прикључак од споја на 
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, укључијући 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 
инсталација на јавни водовод, 
11. редовно одржава у исправном стању сва 
постројења и уређаје. 

Члан 58.
 Вршилац комуналне делатности је 
овлашћен да у случајевима предвиђеним 
овом одлуком, врши привремена искључења 
корисника са водоводне мреже, и има 
искључиво право приступа вентилу за 
затварање везе испред водомера.

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 55.
 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 
уређаје којима се обезбеђује испорука воде, 
као и заштити комуналне објекте и уређаје од 
даљих кварова или хаварије; 
3. предузима и друге мере које утврде надлежни 
органи општине. 

Члан 56.
 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, 
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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 61.
 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 62.
 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 ставa 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 делатности уз 
сагласност Општинског већа.

Члан 63.
 Количина испоручене воде утврђује се 
очитавањем водомера и плаћа се по кубном 

Члан 59.
 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, 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 60.
 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, 
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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.

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 на име паушала за 
утрошену воду 100 м3 по домаћинству.
 Овлашћено лице вршиоца комуналне 
делатности, 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 
колективног 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 индивидуалних 
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:
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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.
 Рационалном потрошњом воде за пиће у 
смислу става 1. овог члана, сматра се потрошња 
воде за пиће у количини од 7 m3 месечно по 
члану домаћинства у објектима колективног, 
односно индивидуалног становања.
 Рационалном потрошњом 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 m3 

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 
прикључење на јавни водовод, вршилац 
комуналне делатности 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 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.
 У циљу обезбеђивања континуитета 
у испоруци воде као и одржавања потребног 
нивоа у задовољавању 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 74.
 Вршилац комуналне делатности ће 
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привремено 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 
инсталација и шахта такво да угрожава 
хигијенску исправност воде у јавном водоводу, 
3. ако унутрашње водоводне инсталације 
спојене са јавним водоводом повеже са 
водоводним инсталацијама и уређајима који 
добијају воду из индивидуалног изворишта, 
4. ако унутрашње водоводне инсталације 
прикључи 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 
пломбу на водомеру, ако окрене водомер у 
супротном смеру, ако закључава поклопац од 
шахта,
7. ако уклони пломбу са затварача испред 
водомера или са затварача на обилазном воду 
намењеном за противпожарне потребе, без 
обавештења и одобрења вршиоца комуналне 
делатности, 
8. ако доведе у неисправност водоводну 
инсталацију и тиме угрози безбедност 
суседних објеката, 
9. ако воду користи ненаменски и преко 
дозвољеног обима у условима проглашених 
мера штедње, 
10. ако користи унутрашње водоводне 
инсталације 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 
делатности, 
13. ако у случају промене корисника (насталу 
прометовањем непокретности, променом 
адресе становања, смрћу итд) нови корисник 
не изврши уредно пријављивање вршиоцу 

комуналне делатности, 
14. ако корисник не омогући приступ 
овлашћеном 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 75.
 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 74. ове одлуке, падају на 
терет корисника.

Члан 76.
 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 
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слично.
2. Пречишћавање и одвођење 

атмосферских и отпадних вода 

Члан 77.
 Пречишћавање и одвођење 
атмосферских и отпадних вода је сакупљање, 
одвођење, пречишћавање и испуштање 
отпадних, атмосферских и површинских 
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 78.
 Комуналну делатност пречишћавање 
и одвођење отпадних вода на територији 
општине Беочин обавља Јавно комунално 
предузеће „Беочин“ Беочин (у даљем тексту : 
вршилац  комуналне делатности).
 Комуналну делатност пречишћавање 
и одвођење атмосферских вода на територији 
општине Беочин обавља Јавно комунално 
предузеће „Беочин“ Беочин и месне заједнице 
на својој територији.

Члан 79.
 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 
пречишћавање отпадних вода састоји се од:
1. канализационе мреже,
2. црпне станице отпадних и атмосферских 
вода, 
3. уређаја  за пречишћавање отпадних вода.

Члан 80.
 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 
пречишћавања 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 
капацитета, 
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 81.
 Корисници услуга јавне канализације 
су сва физичка и правна лица која својом 
активношћу испуштају отпадне воде у систем 
јавне канализације преко прикључка.

Члан 82.
 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 83.
 Јавну канализациону мрежу и уређаје 
за пречишћавање и одвођење отпадних 
и атмосферских вода одржава вршилац 
комуналне делатности.
 Канализациони прикључак одржава 
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корисник.
Члан 84.

 Корисник је дужан да канализациони 
прикључак изгради према техничким условима 
добијеним од вршиоца комуналне делатности.

Члан 85.
 Одвођење отпадних вода врши се 
прикључком на канализациону мрежу или 
путем септичких јама.

Члан 86.
 Под септичким јамама подразумева 
се објекат за сабирање и таложење отпадних 
вода.

Члан 87.
 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 88.
 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 
претходног 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.
 При одношењу отпадних вода и 
фекалија мора се пазити да се исти не расипају.

Члан 89.
 Отпадне воде из објеката за прикупљање 
могу се изливати само на место одређено 
решењем надлежног општинског органа.

Члан 90.
 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 91.
 Објекат који се спаја на јавну 
канализациону мрежу  мора имати засебан 
прикључак.
 Прикључење на канализациону мрежу 
врши се на основу сагласности  вршиоца 
комуналне делатности.
 

Члан 92.
 Извођење радова на прикључењу на 
јавну канализациону мрежу врши вршилац 
комуналне делатности о трошку корисника.
 Трошкове  изградње канализационог 
прикључка сноси корисник.

Члан 93.
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 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 94.
 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.
 У јавну  канализацију није дозвољено 
испуштање отпадних вода  чији је  квалитет у 
супротности са законским одредбама.

Члан 95.
 Вршиоц комуналне делатности је дужан 
да:
1. корисницима непрекидно обезбеђује 
одвођење отпадних вода,
2. одржава у исправном стању систем за 
одвођење и пречишћавање отпадних вода,
3. на захтев корисника изврши пражњење и 
дезинфекцију септичке  јаме,
4. отклони трагове изливених отпадних вода са 
јавних површина,
5. трајно чува комплетну техничку 
документацију 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 96.
 Вршилац комуналне делатности 
ће отклонити загушење на прикључку кад 
корисник јавне канализације има изграђен 
ревизиони шахт код регулационе линије.

Члан 97.
 Корисник је дужан да:
1. прикључно окно за канализацију изгради 
према типу које одреди вршилац комуналне 
делатности,
2. прикључно окно обезбеди и учини 
приступачним за раднике вршиоца комуналне 
делатности,
3. вршиоцу комуналне делатности у року од 
24 сата пријави оштећење на прикључку на 
канализациону 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 98.
 Кориснику није дозвољено да јавну 
канализацију отпадних вода користи за 
одвођење атмосферских вода са сливних 
површина (кровова, дворишта, стаза и других 
бетонираних површина).

Члан 99.
 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 100.
 За коришћење канализације  корисник 
плаћа накнаду.
 За одвођење отпадних вода пражњењем 
објеката за прикупљање, корисник плаћа 
накнаду.
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Члан 101.
 Накнада за коришћење канализације 
обрачунава се по 1 м³ испуштене воде у 
канализациону мрежу.
 Накнада за одвођење отпадних вода 
пражњењем објеката за прикупљање  плаћа се 
по 1 м³ изнете  отпадне воде.

Члан 102.
 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 103.
 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 104.
 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 најкасније 
у року од три дана од настанка квара. 

Члан 105.
 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 106.
 Корисник јавне канализације је дужан да 
наменски користи систем јавне канализације, 
као и сопствени прикључак.

Члан 107.
 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 
делатности обављање послова за које је 
овлашћен, вршити оштећење опреме и објеката 
јавног система канализације, 
3. упуштање отпадних вода у систем јавне 
канализација које су опасне по здравље људи, 
које у себи садрже биолошки неразградљиве 
и тешко разградљиве 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 108.
 Атмосферском канализацијом одводе 
се атмосферске воде.
 Сакупљање и уклањање атмосферских 
и површинских вода са јавних површина врши 
се путем система отворених и затворених 
канала, сливника, црпне станице.

        Члан 109. 
 Изградњи колско-пешачких прилаза 
и зацевљивању отворених уличних одводних 
канала не може се приступити без прибављене 
сагласности и услова од стране вршиоца 
комуналне делатности.

Члан 110.
 Власници, односно корисници 
породичних стамбених зграда, власници 
станова, васници и корисници пословних 
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просторија, дужни су да одржавају у 
функционалном стању канале атмосферске 
канализације као и пропусте испред својих 
објеката на тај начин да исти морају бити 
проточни, очишћени, прописане дубине и 
ширине.

Члан 111.
 Забрањено је:
1. бацати отпадни и други материјал у затворене 
и отворене канале атмосферске канализације, 
2. рушити пропусте, мостиће, заштитне 
решетке и друге објекте на канализацији, 
3. упуштати отпадне воде, уља, масти, отровне 
киселине, талоге и физичке материје и 
предмете у атмосферску канализацију, 
4. упуштати отпадне воде из перионица возила 
и других објеката у затворене и отворене 
канале атмосферске канализације.
5. повезивати кућне и друге прикључке 
отпадних вода на мрежу атмосферске 
канализације, 
6. самовољно без сагласности надлежног 
органа затворити отворене канале и сливнике 
као и заштитне решетке на атмосферској 
канализацији, 
7. изводити било какве радове којима се 
оштећују уређаји и објекти јавне атмосферске 
канализације. 

3. Производња и дистрибуција топлотне 
енергије

Члан 112.
 Производња и дистрибуција топлотне 
енергије је централизована производња и 
дистрибуција у више објеката водене паре, 
топле или вреле воде за потребе грејања.
 

Члан 113.
 Комуналну делатност производња и 
дистрибуција топлотне енергије на територији 
општине Беочин обавља Јавно предузеће 
„Топлана“ из Беочина (у даљем тексту : 
вршилац комуналне делатности).

Члан 114.
 Услове и начин обављања комуналне 
делатности производња и дистрибуција 
топлотне енергије, Скупштина општине 
Беочин прописала је посебном одлуком. 

4. Управљање комуналним отпадом

Члан 115.
 Управљање комуналним отпадом 
је сакупљање 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 116.
 Комуналну делатност управљање 
комуналним отпадом на територији општине 
Беочин обавља Јавно комунално предузеће 
„Беочин“ из Беочина (у даљем тексту : вршилац 
комуналне делатности).

Члан 117.
 Корисници услуга из члана 115. 
Ове 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 118.
 Корисници услуга су дужни да одлажу 
комунални 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 119.
 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.
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Члан 120.
 Комунални отпад јесте отпад из 
домаћинства (кућни отпад), као и други отпад 
који је због своје природе или састава сличан 
отпаду из домаћинства.  

Члан 121.
 Посуде за одлагање комуналног отпада 
обезбеђују корисници услуга а вршилац 
комуналне делатности одређује тип, величину 
и број посуда.  Корисници услуга – 
власници пословних простора 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 122.
 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 постављених на јавној површини, 
стара се вршилац комуналне делатности.

Члан 123.
 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 124.
 У посуде за одлагање комуналног 
отпада забрањено је одлагати:
 1. грађевински материјал, шут, камење 
или земљу,
 2. отпатке у већим комадима,
 3. талог из канализационих цеви и 
сливника,

 4. отпадни материјал из здраствених и 
ветеринарских установа,
 5. текуће, лакозапаљиве, експлозивне и 
друге опасне материје,
 6. жар и врућ пепео,
 7. веће гране,
 8. угинуле животиње и отпад 
животињског порекла.

Члан 125.
 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 126.
 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 127.
 Вршилац комуналне делатности је 
дужан да одвози комунални отпад најмање 
једном недељно из индивидуалних стамбених 
објеката и из објеката колективног становања.
 У изузетним случајевима комунална 
инспекција може одредити да се у појединим 
деловима града и насељима комунални отпад 
износи у краћим временским интервалима у 
зависности од потребе.

Члан 128.
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 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 време 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 129.
 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 благовремено 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, трошкове одношења сноси корисник.
 Ако вршилац комуналне делатности по 
позиву корисника односи отпадни грађевински 
материјал, трошкове одношења сноси 
корисник.

Члан 130.
 Вршилац комуналне делатности је 
дужан:

 1. да комунални отпад сакупља и одвози 
на прописан 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 
комуналног отпада, очисти простор око посуда 
за одлагање отпада на површинама јавне 
намене.
 6. да на јавним површинама постави 
одговарајући број посуда за сакупљање отпада. 

Члан 131.
 Вршиоцу комуналне делатности 
припада накнада за управљање комуналним 
отпадом.

Члан 132.
 Накнаду за управљање комуналним 
отпадом плаћају корисници услуга.

Члан 133.
 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 комуналног 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 134.
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 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 135.
 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 136.
 Вршилац комуналне делатности дужан 
је да изгради улаз и прилаз депонији са 
најближе саобраћајнице. 
 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 
неовлашћеним лицима. 

Члан 137.
 Комунални отпад се из возила за превоз 
отпада на депонији истовара на простору 
дневног одлагања отпада. 
 Разастирање отпада са простора 
дневног одлагања врши се специјалним 
возилом вршиоца комуналне делатности.

Члан 138.
 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 вршиоц комуналне 
делатности у складу са прописима који 
регулишу ову област. 

Члан 139.
 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,без одобрења  вршиоца 
комуналне делатности,
4. спаљивање  отпада на депонијама,
5. изручивање и остављање отпада на депонији 
на местима која за то нису одређена,
6. боравак на депонији неовлашћених лица. 

Члан 140.
 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.

5. Градски и приградски превоз путника 

Члан 141.
 Градски и приградски превоз путника 
је превоз путника унутар насељених места 
или између насељених места која се налазе на 
територији јединице локалне самоуправе, који 
обухвата јавни линијски превоз аутобусом, 
тролејбусом, трамвајем, метроом, жичаром, 
путничким бродом, скелом и чамцем за 
привредне сврхе, као и обезбеђивање места 
за укрцавање и искрцавање путника (станица, 
стајалишта и плутајућих објеката за пристајање 
пловила која врше превоз путника у домаћој 
линијској пловидби и сл. као саобраћајних 
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објеката који се користе у тим видовима 
превоза).

Члан 142.
 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 143.
 Обављање јавног превоза путника 
на територији Општине Беочин, поверено 
је Јавном градском саобраћајном предузећу 
„Нови Сад“ из Новог Сада, на основу Споразума 
о организовању јавног превоза путника.

6. Управљање гробљима и сахрањивање

Члан  144.
 Управљање гробљима и сахрањивање 
је: управљање и одржавање гробља; одржавање 
гробног места и наплата накнаде за одржавање 
гробног места; обезбеђивање, давање у закуп и 
продаја уређених гробних места; покопавање 
и ексхумација посмртних остатака, кремирање 
и остављање пепела покојника; одржавање 
објеката који се налазе у склопу гробља 
(мртвачница, капела, розаријум, колумбаријум, 
крематоријум); одржавање пасивних гробаља 
и спомен-обележја.

Члан 145.
 Уређивање и одржавање гробља 
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 сахрањивањем.

 
Члан 146.

 Комуналну делатност управљање 
гробљима и сахрањивање на православном 
гробљу у насељеном месту Сусек обавља 
Српска православна црквена општина Сусек.
 Комуналну делатност управљање 
гробљима и сахрањивање на православном 
гробљу у насељеном месту Баноштор обавља 
Српска православна црквена општина 
Баноштор.
 Комуналну делатност управљање 
гробљима и сахрањивање у Месној заједници 
Беочин град, у делу гробља намењеног за 
сахрањивање посмртних остатака умрлих 
муслиманске вероисповести, поверава се 
Исламској заједници у Србији, Муфтијство 
новосадско, Одбор Меџлиса Беочин.
 Комуналну делатност управљање 
гробљима и сахрањивање на гробљу у 
насељеном месту Раковац обавља Српски 
православни манастир у Раковцу.
 Комуналну делатност управљање 
гробљима и сахрањивање на гробљу  у 
насељеном месту Луг обавља Словачка 
евангелистичка а. в. црквена општина Луг.
 Комуналну делатност управљање 
гробљима и сахрањивање на осталим гробљима 
у општини Беочин обавља ЈКП „Беочин“ из 
Беочина.
 

Члан 147.
 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 сахрањивање, под утврђеним 
условима и у складу са законом. 

Члан 148.
 Гробље, у смислу ове одлуке је 
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земљиште које је одговарајућим планским 
документом одређено за сахрањивање умрлих, 
као и сви објекти који се налазе на том 
земљишту, а служе за сахрањивање, уређивање 
и коришћење гробља.
 Планским документом из става 1. овог 
члана, утврђују се локација, правила уређења 
и правила грађења за подизање објеката 
неопходних за вршење ове 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 149.
 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 150.
 Уређење гробља врши се према плану, 
који доноси вршилац комуналне делатности.

Члан 151.
 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 152.
 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 153.
 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 154.
 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 155.
 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 156.
 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 
комуналне делатности најкасније 12 сати пре 
сахране.
 На основу потврде о смрти или извода 
из матичне књиге умрлих, вршилац комуналне 
делатности 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 157.
 Ако на гробљу постоји изграђена 
капела, сахрањивање умрлих врши се из 
капеле.
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 Ако на гробљу није изграђена капела, 
сахрањивање умрлог врши се из куће.

Члан 158.
 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 159.
 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 160.
 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 комуналне делатности.

Члан 161.
 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 
инспектора. 
 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 162.
 Вршилац комуналне делатности је 
дужан да:
 1.врши текуће и  инвестиционо   
 одржавање гробља,
 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 163.
 Вршилац комуналне делатности је 
дужан да води евиденције, а нарочито:
 1. евиденцију сахрањених лица у   
 гробљу,
 2. евиденцију гробних места, са 
 именима сахрањених и датумом   
 сахране, 
 3. евиденцију лица која су за живота  
 стекла право 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 
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обављањем делатности управљање гробљима 
и сахрањивање.

Члан 164.
 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, 
надгробним 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 уређењем 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 165.
 Управљање јавним паркиралиштима 
је услуга одржавања јавних паркиралишта и 
простора за паркирање на обележеним местима 
(затворени и отворени простори), организација 
и вршење контроле и наплате паркирања, 
услуга уклањања непрописно паркираних, 
одбачених или остављених возила, премештање 
паркираних возила под условима прописаним 
законом, постављање уређаја којима се по 
налогу надлежног органа спречава одвожење 
возила, као и уклањање, премештање возила 
и постављање уређаја којима се спречава 
одвожење возила у случајевима предвиђеним 
посебном одлуком скупштине јединице 
локалне самоуправе којом се уређује начин 
обављања комуналне делатности управљања 
јавним паркиралиштима, као и вршење наплате 
ових услуга.

Члан 166.
 Комуналну делатност управљање 
јавним паркиралиштима на територији 
Општине Беочин врши Јавно предузеће 
„Топлана“ из Беочина (у даљем тексту: 
вршилац комуналне делатности).

Члан 167.
 Јавна паркиралишта у смислу ове 
Одлуке су јавне саобраћајне површине и 
посебни простори одређени и обележени за 
паркирање возила.
 Јавним паркиралиштем не сматрају 
се посебни простори за паркирање моторних 
возила који у складу са урбанистичким 
планским актом припадају одређеном објекту 
(фабрици, установи, такси стајалишту и др). 

Члан 168.
 Јавна паркиралишта могу да буду: 
стална, привремена и повремена.
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 Стална паркиралишта су јавне 
саобраћајне површине и посебни простори 
одређени и обележени за паркирање возила.
 Привремена паркиралишта су 
привремено уређене јавне саобраћајне 
површине и посебни простори одређени и 
обележени за паркирање возила.
 Повремена паркиралишта су јавне 
саобраћајне површине у непосредној близини 
објекта у којима се одржавају спортске, 
културне, уметничке, сајамске и друге приредбе 
и скупови, за време њиховог трајања, које су 
посебно одређене и обележене за паркирање 
возила.

Члан 169.
 Паркиралишта су дефинисана важећом 
планском документацијом. 

Члан 170.
 Јавна паркиралишта, под условима 
утврђеним овом Одлуком користе се за 
паркирање моторних возила правних и 
физичких лица и предузетника (у даљем 
тексту: корисник).
 Корисником јавног паркиралишта 
у смислу ове одлуке сматра се возач, 
односно власник возила, уколико возач није 
идентификован.

Члан 171.
 Јавна паркиралишта обележавају се 
саобраћајном сигнализацијом у складу са 
прописима о безбедности саобраћаја.
 Вршилац комуналне делатности је 
дужан да води евиденцију о саобраћајној 
сигнализацији на јавним паркиралиштима.

Члан 172.
 Вршилац комуналне делатности је 
дужан да уређује, одржава, опрема и обележава 
јавна паркиралишта.

Члан 173.
 На паркинг места обележена за особе 
са инвалидитетом могу да се паркирају само 

возила која имају налепницу за означавање 
возила особа са инвалидитетом, односно члана 
заједничког домаћинства.
 Општинска управа, на основу 
медицинске и друге документације, доноси акт 
на основу кога вршилац комуналне делатности, 
лицима са инвалидитетомиздаје налепницу за 
означавање возила особа са инвалидитетом, 
односно члана заједничког домаћинства.
 Вршилац комуналне делатности је 
дужан да на јавним паркиралиштима, у 
зависности од капацитета и потреба, одреди 
број паркинг места за возила особа са 
инвалидитетом.

Члан 174.
 Вршилац комуналне делатности нема 
обавезу чувања возила и не сноси одговорност 
за оштећење или крађу возила и нестанак 
ствари из возила на јавном паркиралишту.

Члан 175.
 На јавним паркиралиштима забрањено 
је:
 1. паркирање возила супротно 
саобраћајној сигнализацији као и на 
други начин ометање коришћења јавних 
паркиралишта,
 2. паркирање нерегистованих возила и 
возила без регистарских ознака,
 3. паркирање возила на паркинг месту 
резервисаном за паркирање возила особа са 
инвалидитетом ако не поседује налепницу из 
члана 173. став 2. ове Oдлуке, односно другу 
одговарајућу ознаку особе са инвалидитетом,
 4. паркирање одбаченог или хаварисаног 
возила,
 5. паркирање прикључног возила без 
сопственог погона,
 6. остављање пловних објеката, 
других ствари и предмета, као и коришћење 
паркиралишта на начин супротан намени,
 7. ограђивање паркинг места,
 8. прање возила или на други начин 
коришћење јавних паркиралишта супротно 
њиховој намени и
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 9. друге радње које доводе до 
прљања, оштећења или уништавања јавног 
паркиралишта.

Члан 176.
 Вршилац комуналне делатности је 
дужан да :
 1. редовно контролише и одржава 
саобраћајну сигнализацију на јавним 
паркиралиштима и отклони све утврђене 
недостатке на истој;
 2. редовно контролише стање јавних 
паркиралишта и њихову техничку исправност 
и отклони све утврђене недостатке;
 3. контролише изграђеност, уређеност 
и опремљеност јавних паркиралишта 
и предузима мере на отклањању свих 
недостатака;
 4. контролише безбедност саобраћаја на 
јавним паркиралиштима и уколико је потребно 
предузима радње на измени режима саобраћаја 
односно паркирања.

8. Обезбеђивање јавног осветљења

Члан 177.
 Обезбеђивање јавног осветљења је 
одржавање, адаптација и унапређење објеката 
и инсталација јавног осветљења којима се 
осветљавају саобраћајне и друге површине 
јавне намене. 

Члан 178.
 Јавна расвета обухвата осветљавање 
следећих 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 179.
 У циљу ефикаснијег, квалитетнијег 
и рационалнијег управљања пословима, 

обављање делатности обезбеђивање јавног 
осветљења, Скупштина општине Беочин 
може посебном одлуком поверити јавном 
предузећу, привредном друштву, предузетнику 
или другом привредном субјекту складу са 
законом (у даљем тексту : вршилац комуналне 
делатности).
 Општина Беочин може у оквиру 
организације 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 180.
 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 181.
 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, 
причвршћивање предмета и лепљење плаката 
на објекте и инсталације јавне расвете.

9. Управљање пијацама 

Члан 182.
 Управљање пијацама је комунално 
опремање, одржавање објеката на пијацама 
(пијачног пословног простора, укључујући и 
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киоске и тезге на отвореном простору), давање 
у закуп тезги на пијацама и организација 
делатности на затвореним и отвореним 
просторима који су намењени за обављање 
промета пољопривредно-прехрамбених и 
других производа. 

Члан 183.
 Комуналну делатност управљање 
пијацама на територији општине Беочин 
обавља Јавно комунално предузеће „Беочин“ из 
Беочина (у даљем тексту : вршилац  комуналне 
делатности).
  

Члан 184.
 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 пољопривредних и других производа 
из теретних возила (камиона, тракторских 
приколица и сл.).

Члан 185.
 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 186.
 Пијачне просторе, пијачне дане и време 
рада пијаца у насељеним местима, утврђује 
вршилац комуналне делатности.

Члан 187.
 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 188.
 Стална и покретна продајна места на 
пијаци изграђује, поставља и уклања вршилац 
комуналне делатности.   

Члан 189.
 Није дозвољена продаја 
пољопривредних и других производа ван 
пијачног простора и продајних места изузев 
посебно обележених места из члана 184. став 
2. ове Одлуке. 

Члан 190.
 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 191.
 За коришћење места на пијаци корисник 
места плаћа накнаду вршиоцу комуналне 
делатности.
 Висину накнаде утврђује вршилац 
комуналне делатности.

Члан 192.
 Вршилац комуналне делатности је 
дужан да:
 1. врши текуће и инвестиционо   
 одржавање пијаце, 
 2. одржава чистоћу пијаце, 
 3. обезбеђује несметано коришћење  
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 пијаце, 
 4. обезбеђује ред на пијаци. 

10. Одржавање улица и путева 

Члан 193.
 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 194.
 Комуналну делатност одржавање 
улица и путева на територији општине 
Беочин, Скупштина општине Беочин може 
посебном одлуком поверити јавном предузећу, 
привредном друштву, предузетнику или другом 
привредном субјекту у складу са законом ( у 
даљем тексту вршилац комуналне делатности 
).
 Управљање општинским путевима, 
улицама и другим јавним површинама на 
територији општине Беочин, Скупштина 
општине Беочин може посебном одлуком 
поверити јавном предузећу, привредном 
друштву, предузетнику или другом привредном 
субјекту у складу са законом ( у даљем тексту 
Управљач ).
 Послове одржавања, заштите, развоја 
и управљања некатегорисаним путевима ван 
грађевинског реона на територији општине 
Беочин, обављају месне заједнице на својој 
територији.
 Послове, одржавања заштите и развоја 
других јавних површина на територији 
општине Беочин обављају управљач пута, 
Општинска управа и месне заједнице на својој 
територији.
 Послове одржавања општинских 
путева и улица у зимском периоду обавља ЈКП 
“Беочин” Беочин.

Члан 195.
 Овом Одлуком се уређује одржавање, 

заштита, развој и управљање општинским 
путевима, улицама, некатегорисаним путевима 
и другим јавним површинама на територији 
Општине Беочин и утврђују се општински 
путеви на територији Општине Беочин.

Члан 196.
 Поједини изрази употребљени у овој 
Одлуци имају следеће значење:
 1. „општински пут“ јесте јавни пут, 
који саобраћајно повезује насељена места на 
територији општине и територију општине са 
мрежом државних путева,
 2. „улица“ јесте јавни пут у насељу, који 
саобраћајно 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 површина, 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 197.
 Утврђују се општински  путеви на 
територији општине и то:

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 
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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 198.
 Јавни пут у насељу одређује се 
просторним и урбанистичким планом 
насељеног места.

Члан 199.
 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 200.
 Вршилац комуналне делатности доноси 
средњорочни план изградње, реконструкције, 
одржавања и заштите путева, годишњи 
програм радова на изградњи, реконструкцији, 
одржавању и заштити јавних путева, 
појединачне студије, уз претходно прибављено 
мишљење Општинског већа.
 Сагласност на акте из става 1. овог 
члана даје Општинско веће.
 Средњорочни план и годишњи програм 
из става 1. овог члана садржи и активности 

које се односе на спровођење посебних захтева 
које јавни путеви морају да испуне са аспекта 
безбедности саобраћаја.
 Средњорочни план и програм радова 
на изградњи и реконструкцији путева, као и 
појединачне студије, морају бити усклађени 
општинским стратешким и планским 
документима.

Члан 201.
 Управљачу јавног пута поверава се 
вршење јавних овлашћења која се односе на:
 1) издавање услова за израду техничке 
документације за изградњу и реконструкцију 
саобраћајног прикључка на јавни пут и 
доношење решења инвеститору о испуњености 
издатих услова;
 2) издавање услова за израду 
техничке документације, односно за 
постављање линијског инфраструктурног 
објекта на јавном путу  и заштитном појасу 
јавног пута (железничка инфраструктура, 
електроенергетски вод, нафтовод, гасовод, 
објекат висинског превоза, линијска 
инфраструктура електронских комуникација, 
водоводна и канализациона инфраструктура 
и др.)и доношење решења инвеститору о 
испуњености издатих услова;
 3) издавање сагласности за одржавање 
спортске или друге приредбе на јавном путу;
 4) издавање дозволе за обављање 
ванредног превоза на јавном путу;
 5) издавање дозволе за прекомерно 
коришћење јавног пута;
 6) издавање одобрења за постављање 
рекламних табли и паноа;
 7) издавање одобрења за постављање 
уређаја за обавештавање или оглашавање на 
јавном путу;
 8) издавање сагласности за 
преусмеравање саобраћаја на јавни пут 
у случају обављања радова на изградњи, 
реконструкцији, одржавању и заштити јавног 
пута.
 Акти из става 1. тач. 4), 5), 6), 7) и 
8) издају се на основу претходно издатих 

Број 6 - Страна 32                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН                        17. мај 2019.



саобраћајно-техничких услова. 
 Управљач јавног пута дужан је да 
одлучи по захтеву за:
 1) издавање услова за израду техничке 
документације из става 1. тач. 1) и 2) овог 
члана у року прописаном законом којим се 
уређује планирање и изградња;
 2) издавање сагласности, односно 
дозволе из става 1. тач. 3), 4) и 8) овог члана, у 
року од осам радних дана од дана подношења 
захтева;
 3) издавање дозволе, односно одобрења 
из става 1. тач. 5), 6) и 7) овог члана, у року од 
30 дана од дана подношења захтева.
 Против акта из става 1. овог члана, може 
се изјавити жалба Општинском већу општине 
Беочин у року од 15 дана од дана достављања 
тог акта.
 Управљач јавног пута дужан је да о акту 
донетом у вршењу јавних овлашћења води 
евиденцију коју ажурира на дневном нивоу и 
објављује на својој интернет страници.
 Уколико се акт из става 1. тач. 1) и 2) 
овог члана издаје инвеститору који је физичко 
лице, евиденција садржи име, презиме и адресу 
инвеститора.
 Евиденција о издатим актима из става 
1. тачке 3)–8) овог члана садржи податке о 
правном лицу, односно предузетнику (назив и 
седиште правног лица, односно предузетника).

Члан 202.
 Трошкове за издавање услова и 
сагласности,управљач јавног пута утврђује на 
основу важећег ценовника.
 

Члан 203.
 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 
управљач јавног пута по поступку прописаном 

Законом и подзаконским актима.

Члан 204.
 Прекомерна употреба јавног пута 
подразумева привремено или трајно учешће 
тешких теретних возила у проценту већем од 
50% у односу на укупан број теретних возила 
на одређеном јавном путу или његовом делу, 
који се обавља за потребе лица које изводи 
радове на изградњи или реконструкцији или 
обавља привредну делатност чија природа 
захтева тако извршене превозе (експлоатација 
камена, минерала, угља, дрвета и сл.).
 Под тешким теретним возилима из 
става 1. овог члана, сматрају се возила укупне 
масе веће од 7,5 тона.
 Правна или физичка лица чије 
обављање привредне делатности захтева 
прекомерну употребу јавног пута теретним 
возилима, плаћају накнаду за прекомерну 
употребу јавног пута, његовог дела или путног 
објекта.

Члан 205.
 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.
 Постављање натписа у земљишном 
појасу општинских путева, улица и 
некатегорисаних путева врши се према 
издатим условима управљача јаног пута.
 Издатим условима из става 1. овог 
члана, дефинишу се прецизно сви елементи за 
постављање натписа као и димензије натписа 
и слично.
 Управљач јавног пута 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 
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сноси подносилац захтева према важећем 
ценовнику.
Трошкове постављања и одржавања објеката 
сноси подносилац захтева.

Члан 206.
 Прикључење прилазног пута на јавни 
пут врши се у складу са Законом, а на основу 
услова и сагласности издатих од стране 
управљача јавног пута 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, управљач јавног пута ће 
захтевати покретање поступка код надлежног 
органа општине Беочин.
 Трошкови издавања услова-сагласности 
на прикључење прилазног пута на јавни пут, 
обрачунаваће се по важећем ценовнику, а 
уплата истих се врши пре издавања услова-
сагласности.

Члан 207.
 Ради спречавања угрожавања 
стабилности јавног пута и обезбеђивања услова 
за несметано одвијање саобраћаја и режима 
саобраћаја на јавном путу, носилац права 
службености на јавном путу, концесионар и 
носилац права грађења, као и других права у 
складу са законом, може да изводи радове на 
јавном путу (грађење, односно постављање 
линијског инфраструктурног објекта на 
јавном путу: железничка инфраструктура, 
електроенергетски вод, нафтовод, гасовод, 
објекат висинског превоза, линијска 
инфраструктура електронских комуникација, 
водоводна и канализациона инфраструктура), 
ако је за извођење тих радова прибавио услове 
и решење из члана 201. став 1. тачка 2. ове 
Одлуке.
 Управљач јавног пута је дужан да 
обезбеди контролу извођења радова из става 1. 
овог члана. 

Члан 208.
 Лице које управља инфраструктурним 
објектом уграђеним, односно постављеним 
у јавни пут: железничка инфраструктура, 
електроенергетски вод, нафтовод, гасовод, 
објекат висинског превоза, линијска 
инфраструктура електронских комуникација, 
водоводна и канализациона инфраструктура, 
дужно је да одржава тај објекат на начин којим 
се не оштећује јавни пут, односно не угрожава 
безбедност саобраћаја или не омета одржавање 
јавног пута.
 Лице из става 1. овог члана дужно је 
да у року од осам дана пре почетка радова 
обавести управљача јавног пута о радовима на 
одржавању објекта којим управља.
 У случају оштећења, односно квара 
објеката, постројења, уређаја, инсталација 
или водова из става 1. овог члана, лице које 
управља тим објектима, дужно је да без 
одлагања приступи отклањању оштећења, 
односно квара и истовремено о предузетим 
радовима обавести управљача јавног пута.
 После отклањања оштећења, односно 
квара на свом објекту, лице које управља тим 
објектом дужно је да отклони оштећење на 
јавном путу и врати га у првобитно и технички 
исправно стање.
 Управљач јавног пута дужан је да по 
пријему обавештења из ст. 2. и 3. овог члана 
обезбеди стручни надзор над извођењем 
радова из ст. 1. и 3. овог члана.
 Трошкове извођења радова и 
ангажовања стручног надзора из ст. 1, 3, 4. и 5. 
овог члана сноси лице из става 1. овог члана.

Члан 209.             
 Управљач јавног пута 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 210.
 Радови на редовном одржавању, 
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рехабилитацији и ургентном одржавању јавног 
пута прописани су Законом.       

Члан 211.
 Финансирање изградње и 
реконструкције, одржавања и заштите јавних 
путева обезбеђују се у складу са Законом и у 
складу са донетим актима управљача путева.

Члан 212.
 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 213.
 О раскопавању улица и других јавних 
површина, на захтев физичког или правног 
лица (у даљем тексту: инвеститор) решава 
Одељење за инспекцијске послове, урбанизам 
и заштиту животне средине, уз претходно 
издате услове управљача јавног пута .

Члан 214.
 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 215.
 Раскопавање улица и других јавних 
површина, инвеститор не може отпочети 
без прибављеног одобрења надлежног 
органа. 
 У захтеву за прибављање одобрења за 
раскопавање улице или друге јавне површине, 
инвеститор је дужан да наведе тачну локацију, 
разлоге за раскопавање, време трајања радова 
и врсту раскопа.
 Уз захтев из претходног става, 
инвеститор је дужан да приложи:

 - Главни пројекат инсталација или 
прикључака или оверен извод из главног 
пројекта о одржавању и уклањању инсталација 
или прикључака за велике раскопе, односно 
скицу трасе раскопавања јавне површине за 
мале раскопе;
 - Услове за раскопавање издате од 
стране управљача јавне површине;
 - Пројекат техничког регулисања 
саобраћаја, ако приликом раскопавања долази 
до промене режима саобраћаја;
 - Доказ о уплати накнаде за коришћење 
јавне површине за извођење грађевинских 
радова и изградњу и 
 - Доказ о уплати локалне 
административне таксе.

Члан 216.
 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 обавести комуналну 
инспекцију и управљача јавног пута.
 Након извршених радова, а најкасније 
у року од 8 дана, инвеститор је дужан да 
раскопану јавну површину доведе у првобитно 
стање.

Члан 217.
 Решењем којим се одобрава 
раскопавање улица и других јавних површина 
утврђује се место, почетак и завршетак радова, 
рок и начин враћања раскопане површине у 
првобитно стање.

Члан 218.
 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 219.
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 Уколико инвеститор по завршетку 
раскопавања јавне површине исту не доведе 
у првобитно стање у року и на начин утврђен 
решењем, надлежни инспектор ће решењем 
наредити довођење у првобитно стање у 
примереном року, под претњом принудног 
извршења о трошку инвеститора.

Члан 220.
 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 површинама или другим 
одговарајућим облогама.
 Возила Војске Србије, не морају да 
испуњавају услове из става 2. овог члана, а 
управљач јавног пута 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 221.
 На јавном путу и улици забрањено је 
нарочито:
 1. привремено или трајно заузимање 
општинског пута и улице;
 2. извођење радова на општинском 
путу и улици који нису у вези са изградњом, 
реконструкцијом,одржавањем и заштитом 
истих;
 3. извођење радова носилаца права 
службености и других права установљених на 
општинском путу и улици, којима се оштећује 
пут или угрожава несметано и безбедно 
одвијање саобраћаја;
 4. испуштање вода, отпадних вода и 
других течности на општински пут и улицу;
 5. спречавање отицања вода са 
општинског пута и улице, а посебно из 
путног јарка и из пропуста кроз труп пута и 
спречавање даљег отицања вода ка њиховим 

реципиентима;
 6. просипање, остављање или бацање 
материјала, предмета и смећа на општински 
пут и улицу;
 7. замашћивање општинског пута 
и улице мазивима или другим сличним 
материјама;
 8. постављање и коришћење светла или 
других светлосних уређаја на општинском 
путу и улици, као и поред истих, којима се 
омета одвијање саобраћаја;
 9. орање и извођење других 
пољопривредних радова на банкинама, 
косинама и земљишном појасу;
 10. вучење предмета, материјала, оруђа 
и других врста терета по општинском путу и 
улици (греде,балвани, гране, камени блокови, 
плугови, дрљаче и сл.);
 11. спуштање низ косине засека, усека и 
насипа општинског пута и улице, дрвене грађе, 
дрва за огрев,камења и другог материјала;
 12. паљење траве и другог растиња на 
општинском путу и улици, као и отпадних 
предмета и материјала;
 13. наношење блата са прилазног пута 
на општински пут и улицу;
 14. пуштање стоке на општински пут и 
улицу без надзора, напасање и напајање стоке 
на истим;
 15. окретање запреге, трактора, плуга 
и других пољопривредних машина и оруђа на 
општинском путу и улици;
 16. укључивање возила на општински 
пут и улицу и искључивање са истог ван 
прикључка или укрштајаи наношење блата на 
општински пут и улицу;
 17. заустављање или остављање возила 
којим се омета коришћење општинског пута и 
улице;
 18. свако чињење којим се оштећује или 
би се могао оштетити општински пут и улица 
или ометати одвијање саобраћаја на њима.

Члан 222.
 Лице које наноси земљу или други 
материјал на јавни пут дужно је да га очисти, 
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односно уклони.
 Сопственици, односно корисници 
јавних локала, биоскопа, земљишта, простора 
за јавне приредбе и сличних објеката поред 
некатегорисаног пута дужни су да у најкраћем 
року очисте део пута испред својих објеката 
који се запрља посетом тим објектима. 
 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 одредби става 1. до 3. овог члана, пут ће о 
његовом трошку очистити вршилац комуналне 
делатности. 

Члан 223.
 Ради несметаног и безбедног одвијања 
саобраћаја и заштите јавног пута од оштећења, 
на местима на којима се окупљају грађани у 
великом броју или постоје интензивни пешачки 
токови (спортски стадиони, школе, јавни 
локали и сл.) или на местима која се користе за 
држање стоке у већем броју (пашњаци, ергеле 
и сл.), а која се налазе поред јавног пута са 
великом густином саобраћајног тока, поставља 
се одговарајућа ограда којом се то место одваја 
од јавног пута, ако управљач јавног пута 
утврди потребу за њеним постављањем.
 Постављањем ограде из става 1. овог 
члана не сме се умањити захтевана прегледност 
на јавном путу.
 Управљач јавног пута одређује услове 
и начин постављања и одржавања ограде из 
става 1. овог члана.
 Ограду су дужни да поставе и одржавају 
непосредни држаоци земљишта или објеката 
из става 1. овог члана.
 Ако непосредни држаоци земљишта 
или објеката не поставе или не одржавају 
ограде, постављање, односно одржавање 
извршиће вршилац комуналне делатности о 
њиховом трошку.

Члан 224.
 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 225.
 Лице које је возач, власник или држалац 
онеспособљеног возила за даљу вожњу на 
јавном путу, дужно је да ради безбедног 
одвијања саобраћаја, одмах означи возило 
на начин одређен прописима о безбедности 
саобраћаја и предузме мере да се возило у 
најкраћем року, који не може бити дужи од два 
сата, уклони са јавног пута.
 Ако лице које је возач, власник или 
држалац  онеспособљеног возила за даљу 
вожњу на јавном путу, не поступи на начин 
прописан у ставу 1. овог члана, вршилац 
комуналне делатности је дужан да одмах 
предузме мере за означавање, односно 
уклањање тог возила у року који не може бити 
дужи од два сата од истека рока из става 1. овог 
члана.
 Трошкове уклањања возила са јавног 
пута, односно њиховог означавања из става 2. 
овог члана сноси лице које је возач, власник 
или држалац онеспособљеног возила за даљу 
вожњу на јавном путу.
 Уклањање возила са јавног пута мора 
бити извршено без наношења штете јавном 
путу.

Члан 226.
 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, односно осовине јавног пута са 
осовином железничке пруге.
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 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 227.
 Забрањено је подизање ограда, дрвећа 
и засада поред јавног пута, на начин којим 
се омета захтевана прегледност јавног пута и 
угрожава безбедност саобраћаја.

Члан 228.
 Управљач јавног пута је дужан 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.
 Управљач јавног пута, у случајевима из 
става 1. овог члана, дужан је да без одлагања, 
поднесе комуналној инспекцији писани 
захтев који се заснива на тачном и потпуном 
чињеничном стању, ради спровођења 
инспекцијских мера.
 У захтеву из става 2. овог члана, 
Управљач јавног путадужан је да достави 
записник о извршеном обележавању јавног 
пута и катастарско топографски план израђен 
од овлашћеног лица, у случајевима када је тај 
записник и план подесно доказно средство за 
утврђивање чињеничног стања.

Члан 229.
 Управљач јавног пута је дужан да 
покрене поступак код надлежног органа ради 
рушења објеката, односно уклањања ограда, 
стубова, инсталација, водовода, цевовода, 
каблова, рекламних паноа, који су изграђени 
без одобрења, односно постављени без 
сагласности на јавном путу (коловозу, банкини, 
риголи, берми, јарку, косини или објекту, и у 

троугловима прегледности), или у земљишном 
појасу, као и да одмах уклони материјал који је 
остављен на јавном путу. 

Члан 230.
 Ако због реконструкције, поправке, 
раскопавања 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 – 
Одељење за инспекцијске послове, урбанизам 
и заштиту животне средине (у даљем тексту 
Одељење) 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, Одељење може 
на захтев управљача јавног пута затворити 
саобраћај на том делу пута уопште, или за 
поједине врсте возила на целом путу или 
појединим његовим деловима по претходно 
прибављеном мишљењу Полицијске станице у 
Беочину.
 Уз захтев за привремену забрану 
саобраћаја односно измену режима саобраћаја 
на путу поред саобраћајног пројеката прилаже 
се акт из члана201. ове Одлуке, односно 
решење из члана 217. ове Одлуке.
 Истовремено са покретањем поступка 
из става 1. и 2. овог члана, управљач јавног 
пута предузима мере обезбеђења јавног 
пута постављањем припадајуће саобраћајне 
сигнализације и о предузетим мерама 
обавештава Полицијску станицу Беочин и 
јавност путем средстава јавног информисања.

Члан 231.
У случају планиране обуставе саобраћаја, 
управљач јавног пута ће најкасније у року 
од 48 сати пре почетка обуставе саобраћаја, 
обавестити кориснике путева, путем средстава 
јавног информисања. 
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Члан 232.
 У случају када државни пут пролази 
кроз насеље, управљач јавног пута одржава и 
све елементе државног пута, осим коловозне 
конструкције и саобраћајних знакова.

11. Одржавање чистоће на површинама 
јавне намене 

Члан 233.
 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 као комуналних објеката. 

Члан 234.
 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).

Члан 235.
 Јавне бунаре и чесме одржавају месне 
заједнице на својој територији.

Члан 236.
 Јавним површинама у смислу ове 
одлуке сматрају се:
 1. тротоари, тргови, пешачке стазе и 
бициклистичке 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 237.
 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 238.
 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 239.
 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 240.
 Јавне површине испред градилишта 
чисти извођач грађевинских или других 
радова.
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Члан 241.
 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 242.
 Власници односно закупци породичних 
стамбених зграда, власници односно закупци 
пословних просторија, локала, киоска 
или зграда, власници 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 243.
 Ко јавну површину запрља на било који 
начин, дужан је да је одмах очисти.
 Власници 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 244.
 Површине јавне намене се могу 
привремено користити, по претходно 
прибављеном одобрењу Општинске управе 
Беочин, Одељења за инспекцијске послове, 
урбанизам и заштиту животне средине 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.).

Члан 245.
 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 
канализације 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 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,
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 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 246.
 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 247.
 Одржавање јавних зелених површина је 
уређење, текуће и инвестиционо одржавање, 
реконструкција и санација зелених, 
рекреативних површина и приобаља.

Члан 248.
 Комуналну делатност одржавање 
јавних зелених површина на територији 
општине Беочин обавља Јавно комунално 
предузеће „Беочин“ из Беочина (у даљем 
тексту : вршилац комуналне делатности).

Члан 249.
 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 250.
 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 
јавних објеката). 

Члан 251.
 Уређење и одржавање јавних зелених 
површина обухвата:
 1. одржавање свих елемената зеленила 
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(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 252.
 Уређење јавних зелених површина 
врши се по Програму уређења и одржавања 
јавних зелених површина који доноси вршилац 
комуналне делатности.

Члан 253.
 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 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 254.

 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 255.
 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 Програмом постављања  мањих монтажних 
објеката привременог карактера.

Члан 256.
 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 257.
 Јавне зелене површине или земљиште 
предвиђено за подизање јавних зелених 
површина не могу се користити за складиштење 
грађевинског или другог материјала и 
предмета.
 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 2. овог члана издаје 
Општинска управа – Одељење за инспекцијске 
послове, урбанизам и заштиту животне 
средине.
 Извођач радова дужан је да по завршетку 
радова оштећену јавну зелену површину 
врати у пређашње стање у року од 8 дана од 
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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 258.
 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 259.
 Вршилац комуналне делатности дужан 
је да врши 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 260.
 Вршилац комуналне делатности дужан 
је да за сечење дрвећа на јавној површини, 
за свако дрво посебно, прибави одобрење 
комуналног инспектора.
 Уз захтев за добијање одобрења из 
става 1. овог члана, вршилац комуналне 
делатности дужан је да пре сечења и уклањања 
дрвета са јавне површине достави комуналном 
инспектору извештај који ће садржати поред 
података о локацији дрвета и планираном 
времену сечења, и разлоге сечења дрвета, 
мишљење стручног лица о стању дрвета и 
фотографије дрвета.
 Комунални инспектор је дужан да 
у року од 8 дана од дана пријема захтева 

са   извештајем прописане садржине, донесе 
решење којим ће одобрити сечу дрвета.     

Члан 261.
 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 
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кућних љубимаца (пси, мачке и др.)
 18. остављање расходованих и 
напуштених возила
 19. неовлашћено копање, бетонирање и 
поплочавање јавних зелених површина.   

Члан 262.
 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.

13. Димничарске услуге

Члан 263.
 Димничарске услуге обухватају 
чишћење и контролу димоводних и ложних 
објеката и уређаја и вентилационих 
канала и уређаја, вађење и спаљивање 
чађи у димоводним објектима, преглед 
новоизграђених и дограђених димоводних 
и ложишних објеката и уређаја и мерење 
емисије димних гасова и утврђивање степена 
корисности ложишног уређаја, осим у 
случајевима када наведене послове обављају 
правна лица или предузетници овлашћени 
у складу са законом којим је уређена област 
цевоводног транспорта гасовитих и течних 
угљоводоника и дистрибуције гасовитих 
угљоводоника, као и законом којим је уређена 
област ефикасног коришћења енергије 

Члан 264.
 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 265.

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

Члан 266.
 Услове и начин обављања ове 
комуналне делатности Скупштина општине 
Беочин прописаће посебном одлуком. 

14. Делатност  зоохигијене

Члан 267.
 Делатност зоохигијене обухвата 
послове: хватања, превоза, збрињавања, 
смештаја напуштених и изгубљених животиња 
у прихватилиште; контроле и смањења 
популације изгубљених и напуштених 
паса и мачака; нешкодљивог уклањања и 
транспорта лешева   животиња са јавних 
површина и објеката за узгој, држање, дресуру, 
излагање, одржавање такмичења или промет 
животиња до објеката за сакупљање, прераду 
или уништавање споредних производа 
животињског порекла на начин који не 
представља ризик по друге животиње, људе 
или животну средину; спровођења мера 
за смањење популације глодара, инсеката 
и штетних микроорганизама мерама 
дезинфекције, дезинсекције и дератизације на 
јавним површинама. 

Члан 268.
 У циљу ефикаснијег, квалитетнијег 
и рационалнијег управљања пословима, 
обављање делатности зоохигијене Скупштина 
општине Беочин може посебном одлуком 
поверити јавном предузећу, привредном 
друштву, предузетнику или другом привредном 
субјектуу складу са законом (у даљем тексту : 
вршилац комуналне делатности).

Члан 269.
 Вршилац комуналне делатности 
послове организованог хватања напуштених 
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и изгубљених животиња, мора 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 270.
 Приликом смештања паса у 
прихватилиште врши се тријажа и третман 
против екто и ендопаразита, утврђује се 
идентитет пса, обавештава се власник, односно 
држалац пса, проверава се списак тражених 
паса, врши се преглед од стране ветеринара, 
утврђује се здравствено стање пса, смештају 
се и разврставају пси према полу, врши се 
стерилизација, кастрација и обележавање, у 
складу са Законом о ветеринарству, уводи се 
у евиденцију прихватилишта и предузимају се 
друге мере превентивне здравствене заштите 
животиња.

Члан 271.
 Ако се псу, који је смештен у 
прихватилиште, након истека рока од најмање 
30 дана не пронађе власник или ако се не збрину 
на неки други начин, са њима се поступа у 
складу са  Програмом контроле и смањења 
популације напуштених паса и мачака на 
територији општине Беочин (у даљем тексту: 
Програм ).

Члан 272.
 У вршењу послова контроле и смањења 
популације напуштених паса и мачака, 
вршилац комуналне делатности је дужан да 
поступа у складу са Програмом, и предузима 
следеће мере: 
- регистрацију и обележавање напуштених 
паса и мачака,
- стерилизацију и кастрацију напуштених паса 
и мачака,
- удомљавање,
- промовисање одговорног власништва над 
животињама, едукацију и информисање 

власника или држалаца животиња о 
особинама и потребама животиња и законским 
обавезамавласника, односно држалаца, 
- друге мере у складу са Програмом.

Члан 273.
 Вршилац комуналне делатности доноси 
годишњи програм делатности зоохигијене, 
који садржи:
 1. обим послова који се обављају у 
оквиру делатности зоохигијене, у складу 
са законом и подзаконским актима, са 
динамикомњихове реализације,
 2. начин организовања и извршавања 
послова из делатности зоохигијене, и
 3. износ потребних средстава за 
реализацију програма.
 На програм из става 1. овог члана 
сагласност даје Општинско веће..
 Програм из става 1. овог члана доноси 
се до краја текуће године за наредну годину.

Члан 274.
 У току вршења  послова  у  
прихватилишту, вршилац комуналне 
делатности дужан је да:
 1. свакодневно, у складу са биолошким 
циклусом животиња, прикупља напуштене и 
изгубљене псе,
 2. прима пријаве о напуштеним и 
изгубљеним псима,
 3. врши превоз прикупљених паса до 
прихватилишта,
 4. прикупљене псе смешта у 
прихватилиште,
 5. предузима активности у циљу 
проналажења власника, односно држаоца паса,
 6. на захтев власника, односно 
држаоца пса, врати пса у року од 15 дана од 
дана смештања у прихватилиште уколико је 
власник односно држалац пса доказао да се 
ради о његовој животињи,
 7. обезбеди лица која су обучена за 
поступање са животињама,
 8. припреми план збрињавања 
животиња у случају затварања прихватилишта,
 9. брине о животињама са пажњом 
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доброг домаћина,
 10. напуштеним и изгубљеним 
животињама које су болесне или повређене 
пружи одговарајућу ветеринарску помоћ, 
а да за неизлечиво болесне или повређене 
животиње обезбеди лишавање живота у складу 
са Законом о добробити животиња, и
 11. обавља и друге послове у складу са 
законом.

Члан 275.
 У вршењу делатности зоохигијене 
вршилац комуналне делатности је дужан да 
у свему поступа у складу са правилником 
којим се ближе утврђују услови за заштиту 
добробити животиња у погледу простора, 
просторија и опреме, које прихватилиште 
мора да испуњава, начин поступања са 
животињама у овим објектима, садржина и 
начин вођења евиденције у прихватилиштима, 
начин и средства за прикупљање напуштених 
и изгубљених животиња, начин превоза 
и збрињавања напуштених и изгубљених 
животиња, као и са другим подзаконским 
актима којима се уређује обављање делатности 
зоохигијене.

Члан 276.
 Власник, односно држалац који изгуби 
пса дужан је да тај губитак без одлагања, а 
најкасније у року од три дана од дана губитка 
животиње, пријави вршиоцу комуналне 
делатности и ветеринарској служби.
 Власник односно држалац пса је дужан 
да:
 1. прописно обележи свог пса,
 2. обави потребну вакцинацију,
 3. не пушта пса на јавну површину 
без поводца, на места где за то није одређена 
намена.

Члан 277.
 Трошкове збрињавања напуштеног 
пса у прихватилишту сноси власник, односно 
држалац пса, а ако је он непознат, трошкове 
збрињавања сноси вршилац комуналне 

делатности, у складу са програмом из члана 
273. ове Одлуке.

Члан 278.
 Животињски лешеви који се уклањају 
са јавних и других површина транспортују 
се у затвореним возилима у предузећа која 
уништавају исте.
 Место са кога је уклоњен животињски 
леш, мора се уредно очистити и опрати, а 
уколико је леш био у фази распадања то место 
се мора и дезинфиковати.

Члан 279.
 Послове уклањања животињских 
лешева могу да врше радници који су 
упознати са тим пословима и са прописима о 
ветеринарско- санитарним мерама.

Члан 280.
 Послови нешкодљивог уклањања 
лешева животиња са јавне површине до објеката 
за сакупљање, прераду или уништавање отпада 
животињског порекла обухватају:
- пријем пријава о налажењу леша животиња 
на јавној површини,
- нешкодљиво уклањање лешева животиња са 
јавне површине, и
- превоз или организовање превоза лешева 
животиња са јавне површине до објеката 
за сакупљање, прераду или уништавање 
споредних производа животињског порекла 
на начин који не представља ризик по друге 
животиње, људе или животну средину.
 Послови из става 1. овог члана 
обављају се у складу са прописима којима 
се уређује начин нешкодљивог уклањања и 
искоришћавања животињских лешева.

Члан 281.
 Забрањено је:
 1. остављање лешева угинулих 
животиња и њихових делова на јавним 
површинама,
 2. сахрањивање угинулих животиња 
и њихових делова ван места одређеног за ту 
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сврху, 
 3. држање и збрињавање паса супротно 
одредбама ове одлуке, и
 4. вршење других радњи, супротно 
одредбама ове одлуке.

15.  Сузбијање комараца 

Члан 282.
 Комунална делатност сузбијања 
комараца подразумева предузимање и 
спровођење мера којима се умањује могућност 
њиховог развоја и размножавања као и третман 
уништавања одраслих јединки.

Члан 283.
 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 284.
 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, култивисање, плевљење) и др. 
 2. механичких мера - кошење, чупање, 
спаљивање биљака и др. и 
 3. хемијских мера - употреба хербицида 
са контактним и тоталним деловањем. 

Члан 285.
 Власници, корисници као и управљачи 
површина на којима је уочено присуство 

амброзије, дужни су да врше сузбијање и 
уништавање амброзије.

Члан 286.
 Обављање комуналне делатности 
уништавање амброзије механичким мерама 
на површинама јавне намене на територији 
општине Беочин поверава се Јавном 
комуналном предузећу „Беочин“ из Беочина.
 Обављање комуналне делатности 
уништавање 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 287.
 Уништавање амброзије на територији 
општине Беочин врши се на основу картирања 
терена под амброзијом, лабораторијских и 
теренских истраживања и мониторинга. 
 Послове картирања терена под 
амброзијом, лабораторијских и теренских 
истраживања и мониторинга обавља правно 
лице или предузетник који испуњавају услове 
за обављање наведених делатности.

Члан 288.
 Када 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 
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управљач површине на којој је уочено 
присуство амброзије, не уништи амброзију у 
остављеном року, комунални инспектор ће без 
одлагања о свему обавестити фитосанитарног 
инспектора. 
 III  КОНТРОЛА И НАДЗОР

Члан 289.
 Надзор над применом ове одлуке врши 
Општинска управа Беочин - Одељење за 
инспекцијске послове, урбанизам и заштиту 
животне средине.
 Послове инспекцијског надзора над 
применом одредаба ове одлуке и других 
прописа из области комуналне делатности 
врши комунални инспектор.
 Послове инспекцијског надзора над 
применом одредаба ове одлуке и других 
прописа из области саобраћаја врши 
саобраћајни инспектор

Члан 290.
 Комунални инспектор има право и 
дужност да у вршењу инспекцијског надзора:
 1. прегледа опште и појединачне акте, 
евиденције 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. фотографише и сними простор у 
коме се врши инспекцијски надзор, као и друге 
ствари које су предмет надзора; 
 5. наложи решењем да се комунална 
делатност обавља на начин утврђен законом и 
прописима на основу закона; 
 6. наложи решењем извршавање 
утврђених обавеза и предузимања мера за 
отклањање недостатака у обављању комуналне 
делатности; 
 7. прегледа објекте, постројења и 

уређаје који служе коришћењу комуналних 
услуга, укључујући и оне које представљају 
унутрашње инсталације и припадају кориснику 
комуналне услуге; 
 8. наложи решењем кориснику 
извршење утврђених обавеза, као и отклањање 
недостатака на унутрашњим инсталацијама 
и да приступи тим инсталацијама приликом 
извршења решења којим је наложио отклањање 
недостатака или искључење корисника са 
комуналног система; 
 9. изриче новчану казну прекршајним 
налогом у складу са законом којим се уређују 
прекршаји; 
 10. подноси захтев за покретање 
прекршајног поступка, односно пријаву 
за привредни преступ или кривично дело 
уколико оцени да постоји сумња да је повредом 
прописа учињен прекршај, привредни преступ 
или кривично дело; 
 11. наложи решењем уклањање ствари 
и других предмета са површина јавне намене 
ако су они ту остављени противно прописима; 
 12. наложи решењем уклањање, 
односно премештање возила, као и постављање 
уређаја којима се спречава одвожење возила 
са површина јавне намене ако су остављена 
противно прописима; 
 13. забрани решењем одлагање отпада 
на местима која нису одређена за ту намену; 
 14. забрани решењем спаљивање отпада 
изван за то одређеног постројења; 
 15. забрани решењем одлагање 
комуналног отпада ван за то одређених 
комуналних контејнера; 
 16. забрани решењем одлагање 
комуналног отпада на местима која нису 
одређена као регистроване комуналне 
депоније; 
 17. забрани решењем одлагање 
отпадног грађевинског материјала, земље и 
осталог грађевинског материјала ван за то 
одређене локације; 
 18. забрани решењем одлагање отпада 
и отпадних материја у водотоке и на обале 
водотока; 
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 19. забрани решењем бацање горећих 
предмета у комуналне контејнере и корпе за 
отпад; 
 20. забрани решењем уништење ограда, 
клупа и дечијих игралишта; 
 21. забрани решењем уништење 
зелених површина; 
 22. забрани обављање комуналне 
делатности субјекту који ту делатност 
обавља супротно одредби члана 9. Закона о 
комуналним делатностима
 23. предузима друге мере утврђене 
законом и подзаконским прописима. 

Члан 291.
 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 292.
 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.
 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 293.
 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 294.
 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 295.
 Новчаном казном  у износу од 50.000,00 
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.; 18., 19.;20., 21., 26.; 37.; 38. 
став 4.;  42. став 3. и 5.; 43.; 54.; 55.; 56.; 57.;61.; 
64.; 65. став 3. и 4.;71. став 2.; 73.став 2.;74.; 
75.; 80.; 83. став 1.;88.  став 4., 5. и 6.;89.;95.; 
96.; 103.; 104.;105.; 122. став 2.; 127.; 128. став 
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1. и 2.; 129.;130.; 133. став 3.;136.; 140.;147.; 
152.;155.; 158.; 159. став 3.; 160. став 2.; 162.; 
163.;171.; 172.; 173. став 3.; 176.;186.; 187.; 188.; 
192.; 200.;222. став 4.; 223.; 225.;238.; 246.; 
252.; 259.; 260.; 269.;270.; 272.; 273.;274.; 275.; 
291.и ако не поступи по решењу комуналног 
инспектора из члана 293. став 1. ове Одлуке.
 За прекршај из претходног става 
казниће се и одговорно лице код вршиоца 
комуналне делатности новчаном казном од 
5.000,00 динара. 

Члан 296.
 Новчаном казном у износу од 50.000,00 
динара казниће се за прекршај правно лице, 
ако не поступа у складу са чланом: 18. став 1.; 
22.; 32.; 38. став 2.;42. став 1.,2. и 4.;43.; 44.; 
45.;47.; 48.; 49.; 51.;52. став 2.;53 став 1.;59.; 
60.; 61.; 62.; 63. став 2., 65. став 1.;66. став 2.; 
67. став 1.; 72.; 73. став 2.; 83. став 2.;84.; 87.; 
88.став 1.,2. и 3.; 92.; 93.став 1.;94.; 97.; 98.; 
99.; 106.; 107.; 109.; 110.; 111.; 118.; 121.;122. 
став 1.; 123.; 124.; 125.;128. став 3.; 134.; 
139.;153.; 164.; 173. став 1.; 175.; 181.; 190.; 
208.; 215.; 220.; 221.;222. став 1., 2. и 3.;223.; 
224.; 225.;227.; 239.; 240.;241.; 242.;243.; 245.
став 1. тачка1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12., 
13., 15., 16., 17., 18., 19. и 20.; 254.; 255.; 256.; 
257.; 258.; 261.став 1. тачка1., 2., 3., 4., 5., 6., 
7., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 16., 17. и 19.; 276.; 
281.;285.; 291.и ако не поступи по решењу 
комуналног инспектора из члана 293. став 1. 
ове Одлуке.
 За прекршај из става 1. овог члана 
казниће се и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном у износу од 5.000,00 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 5.000,00 динара.
 За прекршај из става 1. овог члана 
казниће се физичко лице новчаном казном у 
износу од 5.000,00 динара.

Члан 297.
 Новчаном казном у износу од 10.000,00 
динара казниће се за прекршај власник возила 
- правно лице, ако не поступа у складу са 
чланом 245. став 1. тачка 8. и 14. и чланом 261. 
став 1. тачка 8., 11. и 18. ове Одлуке.
 За прекршај из става 1. овог члана 
казниће се одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном у износу од 5.000,00 динара.
 За прекршај из става 1. овог члана 
казниће се власник возила - предузетник 
новчаном казном у износу од 10.000,00 динара.
 За прекршај из става 1. овог члана 
казниће се власник возила - физичко лице 
новчаном казном у износу од 5.000,00 динара.

V  ПРЕЛАЗНЕ  И  ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ

Члан 298.
 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 299.
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлукa о комуналним делатностима 
(„Сл. лист општине Беочин“, бр. 9/2014, 
6/2017, 8/2017 и 16/2017).

Члан 300.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у Службеном листу 
Општине Беочин.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-011-45/19    
Дана: 16.05.2019. године   
Б Е О Ч И Н

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Зоран Стокућа
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 На основу члана 97. став 7. Закона о 
планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 
24/2011, 121/2012-одлука УС, 42/2013-одлука 
УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013 решење УС, 
98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 
83/2018) и члана 41. тачкa 46. Статута општине 
Беочин („Службени лист општине Беочин“ 
бр. 3/2019), Скупштина општине Беочин, на 
седници одржаној дана 16.05.2019.године, 
донела је

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА

 УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА

I   ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
 Oдлуком о утврђивању доприноса за 
уређивање грађевинског земљишта (у даљем 
тексту: Одлука), утврђују се зоне и намене 
објеката, коефицијенти зоне и коефицијенти 
намене, посебна умањења за недостајућу 
комуналну инфраструктуру, начин и поступак 
обрачуна и утврђивања доприноса, умањења 
за једнократно плаћање, метод валоризације у 
случају плаћања у ратама, као и друга питања 
од значаја за обрачун и наплату доприноса 
за уређивање грађевинског земљишта на 
територији општине Беочин.

Члан 2.
 Уређивање грађевинског земљишта 
обухвата трошкове припремања и опремања 
грађевинског земљишта.
 Припремање грађевинског земљишта 
обухвата истражне радове, израду геодетских, 
геолошких и других подлога, израду планске и 
техничке докуметнације, решавање имовинско-
правних односа, расељавање, рушење објеката 
који су за то планом предвиђени, санирање 
терена, израду Програма за уређивање 
земљишта и друге радове.
 Опремање грађевинског земљишта 

обухвата изградњу објеката комуналне 
инфраструктуре (водоснабдевања, 
канализације, саобраћајних површина са 
комплетном опремом и сл.) уређење и изградњу 
површина јавне намене (зелене површине са 
пратећим садржајима) и друге радове.
 

Члан 3.
 Новчана средства добијена од 
доприноса за уређење грађевинског земљишта 
користе се за уређивање (припремање 
и опремање) грађевинског земљиште, 
прибављање грађевинског земљишта у јавну 
својину и изградњу и одржавање објеката 
комуналне инфраструктуре.

Члан 4.
 Допринос за уређивање грађевинског 
земљишта не обухвата трошкове 
инфраструктуре које инвеститор посебно 
уговара са надлежним предузећима 
(електродистрибутивни објекти, мреже 
и изградњу трафо станица у привредним 
комплексима, ТТ објекти и мреже, КДС, 
топлификација, гасификација, прикључке 
на објекте индивидуалне комуналне 
инфраструктуре и сл.).

II    ПОСТУПАК И НАЧИН ОБРАЧУНА 
ДОПРИНОСА 

Члан 5.
  За уређивање грађевинског земљишта 
инвеститор плаћа допринос општини Беочин, 
на посебан рачун буџета општине Беочин. 

Члан 6. 
 Износ доприноса утврђује се решењем 
о грађевинској дозволи, а на основу обрачуна 
доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта који врши Одељење за привреду и 
локални економски развој Општинске управе 
Беочин.
 Обрачун доприноса из претходног 
става је саставни део решења о грађевинској 
дозволи. 
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1. Обрачун доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта 

Члан 7. 
 Износ доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта утврђује  се тако што се 
основица коју чини просечна цена квадратног 
метра станова новоградње у општини Беочин, 
према последњим објављеним подацима 
Републичког завода за статистику, помножи 
са укупном нето површином објекта који 
је предмет градње израженом у метрима 
квадратним и са коефицијентом зоне и 
коефицијентом намене објекта, утврђеним 
чланом 10. ове Одлуке. 
 Коефицијент зоне из става 1. овог члана 
не може бити већи од 0,1 а коефицијент намене 
не може бити већи од 1,5. 
 Укупна нето површина објекта из става 
1. овог члана утврђује се на основу техничке 
документације израђене у складу са Законом о 
планирању и изградњи.

Зоне 

Члан 8.
 Основ за утврђивање граница зона 
је комунална опремљеност и опремљеност 
јавним објектима, саобраћајна повезаност 
са централним деловима општине Беочин, 
односно са радним зонама и другим садржајима 
у насељу.
 Територија општине Беочин подељена 
је на четири зоне, које се пружају од центра ка 
периферији и то:
 I ЗОНА - Обухвата подручја Месне 
заједнице Беочин град: улице Краља Петра I 
Б-1, Б-2 и Б-3, улица Цара Душана, Беочински 
трг, Трг Цара Лазара и улица Светосавска;
 II ЗОНА - Обухвата подручје Месне 
заједнице Беочин град које није обухваћено 
Зоном I;
 III ЗОНА - Обухвата подручја месних 
заједница Раковац, Беочин село, Бразилија, 
Черевић, Баноштор и Сусек ;
 IV ЗОНА - Обухвата подручја месних 

заједница Свилош, Луг и Грабово.
 Објекти који се граде дуж улице која 
дели две зоне, обрачунавају се према износима 
накнаде у вишој зони.

Намена објекта

Члан 9.
 Намена објекта или дела објекта, 
односно грађевинског земљишта за које се 
утврђује допринос, може бити:
 1. Стамбена: стамбени објекти -  
породичне куће, виле, викендице, летњиковци, 
стамбени простор у стамбено-пословним 
објектима са пратећим садржајима у функцији 
ових објеката, припадајући гаражни простор и 
други објекти у функцији становања.
 2. Комерцијална:
- пословно-услужна (пословно-стамбени 
апартмани, угоститељски, хотели, мењачнице, 
комерцијално-здравствени, комерцијално-
образовни и пословни садржаји у објектима 
спорта за комерцијалну употребу, услужно 
занатство и пратећи гаражни простор у овим 
објектима),        
- пословно-комерцијална делатност 
(административни и комерцијални, 
трговински, тржни центри, трговина на 
велико, дисконти, објекти забаве и разоноде, 
кладионице, коцкарнице, видео клубови и сл. 
и остали објекти комерцијалног карактера и 
пратећи гаражни простор у овим објектима),
 3. Производна : производни објекти, 
складишта, стоваришта и магацини у оквиру 
производне намене, објекти производног 
занатства, индустрије и грађевинарства, 
пољопривредни објекти, економски објекти 
и гаражни простор у овим објектима и други 
објекти у функцији производног објекта 
(канцеларије, свлачионице за раднике, тоалети 
идр.).
 4. Јавна: објекти намењени за јавно 
коришћење, објекти јавне намене у јавној 
својини и свим осталим облицима својине, са 
пратећим садржајима у функцији ових објеката 
и остали објекти јавне намене (болнице, 
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домови здравља, објекти образовања, отворени 
и затворени спортски и рекреативни објекти, 
објекти културе, поште и други објекти), пијаце, 
објекти или делови објеката традиционалних 
цркава и  традиционалних верских заједница.
 Намене објекта или делова објеката, 
односно земљишта, које нису наведене у ставу 
1 овог члана, утврђује се према најсличнијој 
намени.
 Код објеката са вишенаменским 
садржајем допринос се обрачунава за сваку 
намену посебно.

Члан 10.
                 На територији општине Беочин утврђују 
се следећи коефицијенти зона и коефицијенти 
намене објеката :

                   

 Ако за општину Беочин нису објављени 
подаци о просечној цени квадратног метра 
станова новоградње, допринос из става 1. биће 
утврђен на основу просека износа просечних 
цена квадратног метра станова новоградње у 
свим јединицама локалне самоуправе истог 
степена развијености у складу са законом 
којим се уређује регионални развој за које су 
ти подаци објављени.

 
Члан 11.

 Допринос за уређивање грађевинског 
земљишта не обрачунава се за:  
• објекте јавне намене у јавној својини, 
• објекте комуналне и друге 
инфраструктуре, 
• производне и складишне објекте, 
• пољопривредне и економске објекте
• подземне етаже објеката високоградње 
(простор намењен за гаражирање возила, 
подстанице, трафостанице, оставе, вешернице 
и сл.), осим за делове подземне етаже које се 
користе за комерцијалне делатности, 
• отворена паркиралишта, интерне 
саобраћајнице, отворена дечја игралишта, 
отворене спортске терене и атлетске стазе. 

Члан 12.
 Уколико је грађевинско земљиште 
уређено, односно комунално опремљено, 
саобраћајним површинама, канализационом, 
водоводном мрежом и електромрежом  
обрачунава се пун износ доприноса. 

Члан 13.
          Уколико грађевинско земљиште није 

4 

 
Члан 10. 

                 На територији општине Беочин утврђују се следећи коефицијенти зона и 
коефицијенти намене објеката : 
 

Р.б
р 

Намена земљишта 
објекта Коефицијент I 

ЗОНА 
II 

ЗОНА 
III 

ЗОНА 

 
IV 

ЗОНА 
 

1. Стамбени објекти Коеф. зоне 
 0,030 0,025 0,015 0,008 

  Коефицијент 
намене 0,50 0,50 0,50 0,50 

2. Пословно-услужни 
објекти Коеф. зоне 0,030 0,025 0,015 0,008 

  Коефицијент 
намене 0,75 0,75 0,75 0,75 

3. 
Пословно-
комерцијал. 
објекти 

Коеф. зоне 0,030 0,025 0,015 0,008 

  Коефицијент 
немене 1,00 1,00 1,00 1,00 

                    
 Ако за општину Беочин нису објављени подаци о просечној цени квадратног 
метра станова новоградње, допринос из става 1. биће утврђен на основу просека 
износа просечних цена квадратног метра станова новоградње у свим јединицама 
локалне самоуправе истог степена развијености у складу са законом којим се 
уређује регионални развој за које су ти подаци објављени. 
  

Члан 11. 
 Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обрачунава се за:   

 објекте јавне намене у јавној својини,  
 објекте комуналне и друге инфраструктуре,  
 производне и складишне објекте,  
 пољопривредне и економске објекте 
 подземне етаже објеката високоградње (простор намењен за гаражирање 

возила, подстанице, трафостанице, оставе, вешернице и сл.), осим за делове 
подземне етаже које се користе за комерцијалне делатности,  

 отворена паркиралишта, интерне саобраћајнице, отворена дечја игралишта, 
отворене спортске терене и атлетске стазе.  
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уређено, односно комунално опремљено, 
саобраћајним површинама, канализационом, 
водоводном мрежом и електромрежом, а 
наведено не представља неопходан услов 
за функционисање објекта који се гради, 
допринос се након обрачуна умањује за 
одређени проценат, у складу са следећом 
табелом: 

Члан 14.
 Висина доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта утврђена овом 
Одлуком, за изградњу нових објеката коригује 
се следећим коефицијентима:

 1. Коефицијент 0,75
 - површине у поткровним етажама,
            - површине отворених и затворених  
 тераса, 
 - надстрешнице уз привредно-  
 производне објекте,
 - отворени базени 
 - викенд објекти и виноградарске   
 кућице.

 2. Коефицијент 0,50
 - гараже се обрачунавају само за   
 гаражно место без комуникација,
 - сви помоћни објекти уз породичне  
 стамбене објекте (оставе, шупе…),
 - надстрешнице уз стамбене објекте,
 - самостојећи сеници и перголе
                  
  Допринос се не обрачунава за површине 
лифтова и комуналних постројења.

 
Члан 15.                   

 Радови на изградњи комуналних 
објеката, у делу који служи само појединим 
стамбеним зградама или објектима друге 
намене, у циљу повезивања тих објеката 
са одговарајућим системима комуналне 
инфраструктуре, сматрају се саставним

 деловима објеката којима служе, не исказује 
се у облику радова на уређивању градског 
грађевинског земљишта и нису садржани 
у доприносу за уређивање грађевинског 
земљишта.
  Извођење и финансирање ових радова 
сносе лица из члана 5. ове Одлуке.

Члан 16.
 Грађевинско земљиште које није уређено 
у смислу Закона о планирању и изградњи, 
а налази се у обухвату планског документа 
на основу кога се могу издати локацијски 
услови, односно грађевинска дозвола, може се 
припремити, односно опремити и средствима 
физичких или правних лица.
 Лице из става 1. овог члана подноси 
Одељењу за привреду и локални економски 
развој Општинске управе Беочин предлог о 
финансирању припремања, односно опремања 
грађевинског земљишта. 
 У случају да се припремање, односно 
опремање грађевинског земљишта финансира 
средствима физичких или правних лица, 
општина Беочин са тим лицима закључује 
Уговор о заједничком припремању, односно 
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Члан 12. 
 Уколико је грађевинско земљиште уређено, односно комунално опремљено, 
саобраћајним површинама, канализационом, водоводном мрежом и електромрежом  
обрачунава се пун износ доприноса.  
 

Члан 13. 
          Уколико грађевинско земљиште није уређено, односно комунално 
опремљено, саобраћајним површинама, канализационом, водоводном мрежом и 
електромрежом, а наведено не представља неопходан услов за функционисање 
објекта који се гради, допринос се након обрачуна умањује за одређени проценат, у 
складу са следећом табелом:  
 

Недостајућа комунална инфраструктура проценат умањења 
приступни пут 20% 

 канализациона мрежа  5% 
водоводна мрежа  15% 

 тротоар  5% 
јавна расвета  5% 

 
 

Члан 14. 
 Висина доприноса за уређивање грађевинског земљишта утврђена овом 
Одлуком, за изградњу нових објеката коригује се следећим коефицијентима: 
 
1. Коефицијент 0,75 
 - површине у поткровним етажама, 
            - површине отворених и затворених тераса,  
 - надстрешнице уз привредно-производне објекте, 
 - отворени базени  
 - викенд објекти и виноградарске кућице. 
 
2. Коефицијент 0,50 
 - гараже се обрачунавају само за гаражно место без комуникација, 
 - сви помоћни објекти уз породичне стамбене објекте (оставе, шупе…), 
 - надстрешнице уз стамбене објекте, 
 - самостојећи сеници и перголе 
                   
  Допринос се не обрачунава за површине лифтова и комуналних постројења. 
  

        Члан 15.                    
 Радови на изградњи комуналних објеката, у делу који служи само појединим 
стамбеним зградама или објектима друге намене, у циљу повезивања тих објеката 



опремању грађевинског земљишта којим 
се дефинишу међусобна права и обавезе 
уговорених страна.

Члан 17.
 Допринос за уређивање грађевинског 
земљишта обрачунат по овој Одлуци за 
изградњу нових објеката умањује се:
 1. У висини од 20% за  објекте 
социјалног становања код којих је инвеститор 
Република Србија, аутономна покрајина или 
јединица локалне самоуправе. 
 2. За 95% за изградњу објеката чија је 
намена трајно збрињавање лица угрожених 
елементарним непогодама (поплаве, клизишта, 
земљотреси и сл.).
 3. За 50% за изградњу пословно-
услужних објеката и пословно-комерцијалних 
објеката  ако обвезник накнаде запосли од 10 
до 20 лица са пребивалиштем на територији 
општине Беочин, на период од најмање 36 
месеци.
 4. За 75% за изградњу пословно-
услужних објеката и пословно-комерцијалних 
објеката, ако обвезник накнаде запосли од 20 
до 50 лица са пребивалиштем на територији 
општине Беочин, на период од најмање 36 
месеци.
 5. За 90% за изградњу пословно-
услужних објеката и пословно-комерцијалних 
објеката, ако обвезник накнаде запосли преко 
50 лица са пребивалиштем на територији 
општине Беочин, на период од најмање 36 
месеци.

Члан 18.
 Умањење доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта на начин прописан 
чланом 17. тачке 3., 4. и 5. ове Одлуке 
примењиваће се на све инвеститоре који граде 
нове или проширују постојеће пословно-
услужне објекте и пословно-комерцијалне 
објекте на територији општине Беочин, ради 
отпочињања нове делатности или проширења 
већ постојеће пословне делатности, 
регистроване код надлежног органа, а коју 

обављају на подручју општине Беочин.

Члан 19.
 Обвезник доприноса односно 
инвеститор који је стекао право на умањење 
у складу са чланом 17. тачке 3., 4. и 5. ове 
Одлуке, дужан је да надлежном органу 
општине Беочин, достави  Изјаву којом ће 
се безусловно обавезати да ће у периоду од 
три (3) месеца након отпочињања привредне 
активности у предметном објекту извршити 
запошљавање одређеног броја лица, а што ће 
се протеком утврђеног рока документовати 
копијама „М“ образаца уз доставу оригинала 
на увид надлежном органу општине Беочин, 
као доказом да је извршено запошљавање 
одређеног броја лица, односно да су иста 
пријављена на обавезно социјално, пензијско 
и инвалидско осигурање.
 У противном, обвезник накнаде је 
дужан да плати допринос у пуном износу.
 Уговором ће се ближе уредити односи 
између инвеститора и Општине  Беочин, у 
погледу међусобних права и обавеза, везано за 
коришћење умањења из члана 17. тачке 3., 4. и 
5. ове Одлуке.
 Уколико обавезник доприноса који 
није испунио услове за добијање умањења из 
члана 17. тачке 3., 4. и 5. ове Одлуке, не плати 
у уговореном року допринос у пуном износу, 
наплата доприноса ће се извршити принудним 
путем, по важећим пореским прописима.

Начин плаћања доприноса и средства 
обезбеђења

Члан 20.
 Допринос се може платити једнократно 
у целости или на 36 месечних рата.  
 Уколико се Инвеститор одлучи за 
плаћање доприноса на рате, износ доприноса се 
усклађује са индексом потрошачких цена према 
подацима Републичког завода за статистику, од 
дана правоснажности грађевинске дозволе до 
дана плаћања.
 Инвеститорима који изврше уплату 
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доприноса у року од 60 дана од дана 
правоснажности грађевинске дозволе, не 
усклађује се допринос у складу са ставом 2. 
овог члана.
 Инвеститору који допринос плаћа у 
целости, допринос се умањује за 30%.
 Износ, начин плаћања доприноса за 
уређивање грађевинског земљишта и средство 
обезбеђења у случају плаћања на рате су 
саставни део Решења о грађевинској  дозволи, 
а коначни обрачун доприноса је саставни део 
Решења о употребној дозволи.

Члан 21.
            У случају плаћања доприноса на рате, 
инвеститор је дужан да Одељењу за буџет 
и финансије Општинске управе Беочин, као 
средство обезбеђења плаћања, достави:
 1) неопозиву банкарску гаранцију, 
наплативу на први позив, без приговора која 
гласи на укупан износ недоспелих рата и која је 
издата на рок који мора бити дужи три месеца 
од дана доспећа последње рате; или
 2) успостави хипотеку на објекту који 
вреди најмање 30% више од укупног износа 
недоспелих рата, у корист јединице локалне 
самоуправе;
 Инвеститор који гради објекат чија 
укупна бруто развијена грађевинска површина 
не прелази 200 м² и који не садржи више 
од две стамбене јединице није у обавези 
да поднесе средство обезбеђења у случају 
плаћања доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта на рате.
 Инвеститор који на име обезбеђења 
плаћања доприноса успоставља хипотеку 
на објекту, дужан је да да заложну изјаву, 
сачињену у свему у складу са законом којим се 
уређује хипотека.

Члан 22.
 Инвеститор је дужан да, најкасније 
до подношења пријаве радова, изврши 
уплату доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта у целости, односно ако плаћа на 
рате да уплати праву рату и достави средство 

обезбеђења плаћања.

Члан 23.
 Ако у току грађења објекта инвеститор 
одступи од документације на основу које 
је прибавио грађевинску дозволу, односно 
одступи од техничке документације, дужан 
је да сноси трошкове разлике у доприносу за 
уређивање грађевинског земљишта.
 У случају из става 1 овог члана, 
инвеститор је дужан да у поступку измене 
грађевинске дозволе достави измењену 
техничку документацију са потврдом 
надлежног органа о пријему.
 Ако се у поступку издавања Употребне 
дозволе утврди да постоје одступања од 
техничке документације, инвеститор је дужан 
да сноси трошкове разлике у доприносу и 
достави пројекат изведеног објекта.
  Евиденцију о инвеститорима  из става 
1. овог члана води Одељење за привреду и 
локални економски развој Општинске управе 
Беочин.

Члан 24.
 Инвеститор који уклања постојећи 
објекат који је изграђен у складу са законом, у 
циљу изградње новог објекта на истој локацији, 
плаћа допринос за уређивање грађевинског 
земљишта само за разлику у броју квадрата 
корисне површине између објекта који планира 
да изгради и објекта који се уклања.
 У случају из става 1 овог члана, 
инвеститор је дужан да достави документацију 
којом доказује површину и намену објекта који 
се уклања и да омогући увид у стање објекта 
пре уклањања.

III   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.
 Сви започети поступци за закључивање 
Уговора о доприносу за уређивање међусобних 
односа по Одлуци о утврђивању доприноса 
за уређивање грађевинског земљишта 
(„Службени лист општине Беочин“, број 
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1/2015 и 11/2015) окончаће се по одредбама 
ове Одлуке, сем инвеститора који су преузели 
обрачуне накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта пре дана ступања на снагу ове 
Одлуке, а рок за плаћање је у току, до истека 
тог рока или су преузели обрачун доприноса за 
уређивање грађевинског земљишта за плаћање 
у ратама, пре дана ступања на снагу ове Одлуке, 
уколико своје обавезе регулишу по истом у 
остављеним роковима. У противном такви 
поступци ће се такође окончати по одредбама 
ове Одлуке.

Члан 26.
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 
да важи Одлука о утврђивању доприноса 
за уређивање грађевинског земљишта 
(„Службени лист општине Беочин“, број 
1/2015 и 11/2015)

Члан 27.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-011-46/19    
Дана: 16.05.2019. године   
Б Е О Ч И Н

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Зоран Стокућа

 На основу члана 32 тачка 13 Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, бр. 129/07, 83/2014 – др. закон, 101/2016 
– др. закон и 47/2018), члана 7 став 1, члана 
11 став 1  и члана 18 Закона о финансирању 
локалне самоуправе („Службени гласник 
РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – 
усклађени дин., 125/2014 – усклађени дин. 
изн., 95/2015 – усклађени дин. изн., 83/2016, 
91/2016 – усклађени дин. изн. 104/2016 – др. 

закон, 96/2017 – усклађени дин. изн. 89/2018 
– усклађени дин. изн. и 95/2018 – др. закон) 
и члана 41 став 1 тачка 4 и тачка 7 Статута 
општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“, бр. 3/2019), Скупштина општине 
Беочин, на седници одржаној дана 16.05.2019. 
године, донела је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

 ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ  
КОМУНАЛНИМ  ТАКСАМА

Члан 1.
 У Одлуци о локалним комуналним 
таксама („Службени лист општине Беочин“, 
бр. 4/2014, 1/2015, 13/2016, 6/2017, 8/2017 и 
11/2018) члан 4 се мења и гласи:
 
 „Локалне комуналне таксе уводе се за:
1. Истицање фирме на пословном простору;
2. Држање  моторних, друмских и прикључних 
возила, осим пољопривредних возила и
    машина;
3. Држање средстава за игру („забавне игре“)“.

Члан 2.
 Члан 5 се мења и гласи:
 „Обвезник локалне комуналне таксе 
је корисник права, предмета и услуга  за чије 
је коришћење прописано плаћање локалне 
комуналне таксе. 
 Локалне комуналне таксе не плаћају 
се за коришћење права, предмета и услуга од 
стране државних органа и организација, органа 
и организација територијалне аутономије и 
јединице локалне самоуправе“.

Члан 3.
 Таксена тарифа локалних комуналних 
такси која је саставни део Одлуке мења се и 
гласи:

    „ ТАРИФНИ БРОЈ 1.
 За ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА 
ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ, локална 
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комунална такса се утврђује на годишњем 
нивоу и то:

 1. МАЛА ПРАВНА ЛИЦА И 
ПРЕДУЗЕТНИЦИ (осим малих правних лица 
и предузетника која обављају делатност: 
банкарства, осигурања имовине и лица, 
производње и трговине нафтним дериватима, 
производња цемента, поштанских, мобилних 
и телефонских услуга, електропривреде, 
казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и 
пружања коцкарских услуга и ноћних барова 
и дискотека) који имају годишњи приход до 
50.000.000,00 динара не плаћају фирмарину.

 2. СРЕДЊА ПРАВНА ЛИЦА КАО 
И ПРЕДУЗЕТНИЦИ И МАЛА ПРАВНА 
ЛИЦА који имају годишњи приход преко 
50.000.000,00 динара (осим малих правних 
лица и предузетника која обављају делатност: 
банкарства, осигурања имовине и лица, 
производње и трговине нафтним дериватима, 
производња цемента, поштанских, мобилних 
и телефонских услуга, електропривреде, 
казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и 
пружања коцкарских услуга и ноћних барова и 
дискотека) .................. 2 просечне зараде

 3. ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА (осим 
малих правних лица и предузетника која 
обављају делатност: банкарства, осигурања 
имовине и лица, производње и трговине 
нафтним дериватима, производња цемента, 
поштанских, мобилних и телефонских 
услуга, електропривреде, казина, коцкарница, 
кладионица, бинго сала и пружања 
коцкарских услуга  и ноћних барова и 
дискотека)..................... 3 просечне зараде

 4. МАЛА, СРЕДЊА И ВЕЛИКА 
ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ који 
обављају делатност: банкарства; електро-
привреде................... 5 просечних зарада 

 5. МАЛА, СРЕДЊА И ВЕЛИКА 

ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ који 
обављају делатност: осигурања имовине и 
лица; поштанских,мобилних и телефонских 
услуга, у зависности од зоне плаћају:

 Зона 1: 
 Трг БФЦ 
 .....………….... 4 просечне зараде
 Зона 2: 
 МЗ Беочин град, изузев Трга БФЦ
 ......……........... 4 просечне зараде
 Зона 3: 
 МЗ Раковац, МЗ Беочин, МЗ Бразилија,  
 МЗ Черевић 
 ......................... 2 просечне зараде
 Зона 4: 
 МЗ Баноштор, МЗ Свилош, МЗ Грабово, 
 МЗ Сусек, МЗ Луг
 ........................ 1 просечну зараду

 6. МАЛА, СРЕДЊА И ВЕЛИКА 
ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ који 
обављају делатност: производње и трговине 
нафтом и дериватима нафте; производња и 
трговина на велико дуванским производима, у 
зависности од зоне плаћају:

 Зона 1: трг БФЦ.........…………………
……………….......4 просечне зараде
 Зона 2: МЗ Беочин град, изузев трга 
БФЦ ...................8 просечних зарада
 Зона 3: МЗ Раковац, МЗ Беочин, МЗ 
Бразилија, МЗ Черевић …….... 4    
        просечне зараде
 Зона 4: МЗ Баноштор, МЗ Свилош, МЗ 
Грабово, МЗ Сусек, МЗ Луг…………  
               .  2 просечне зараде

 7. МАЛА, СРЕДЊА И ВЕЛИКА 
ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ који 
обављају делатност производње цемента .......
......................... 10 просечних зарада

 8. МАЛА, СРЕДЊА И ВЕЛИКА 
ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ који 
обављају делатност: казина, коцкарница, 
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кладионица; бинго сала и пружања коцкарских 
услуга .................... 2 просечне зараде
9. МАЛА, СРЕДЊА И ВЕЛИКА ПРАВНА 
ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ који пружају 
услуге ноћних барова и дискотека; делатност 
брокерских послова с хартијама од вредности 
и берзанском робом (услуге мењачница) 
            .................... 0,5 просечне зараде.

 
 У складу са чланом 15а Закона о 
финансирању локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 62/2006,…. 95/2018 – др. 
закон), под просечном зарадом сматра се 
просечна зарада по запосленом остварена на 
територији општине Беочин у периоду јануар 
– август године, која претходи години за 
коју се утврђује фирмарина, према подацима 
Републичког органа надлежног за послове 
статистике.
 
НАПОМЕНА
 1. Фирма, у смислу члана 16 Закона о 
финансирању локалне самоуправе, јесте сваки 
истакнути назив или име које упућују на то 
да правно или физичко лице обавља одређену 
делатност.
 2. Ако се на једном пословном објекту 
налази више истакнутих фирми истог 
обвезника, такса се плаћа само за једну фирму. 
За сваку фирму, истакнуту ван пословног 
објекта, плаћа се такса за сваку истакнуту 
фирму.
 3. Такса по овом Тарифном броју плаћа 
се у једнаким месечним ратама, до 15.-ог у 
месецу за претходни месец.
 4. Наплату по овом Тарифном броју 
врши Општинска управа Беочин, Одељење за 
привреду и локални економски развој – Одсек 
локалне пореске администрације.
 5. Прописује се образац П-ТФ : Пријава 
за локалну комуналну таксу – Истицање фирме 
на пословном простору, који је саставни део 
ове Одлуке.
   

ТАРИФНИ БРОЈ  2.

         За држање моторних, друмских и 
прикључних возила, осим пољопривреднх 
возила и машина, плаћа се такса у износу од:

 1. За теретна возила:
 • за камионе до 2 т носивости   
 ......................... 1.570,00 динара
 • за камионе од 2 т до 5 т носивости . 
 .............. 2.100,00 динара
 • за камионе од 5 т до 12 т носивости  
 ..............2.620,00 динара
 • за камионе преко 12 т носивости   
 .................. 4.750,00 динара.

 2. За теретне и радне приколице (за  
 путничке аутомобиле) 
 .............. 520,00 динара.

 3. За путничка возила:

 • до 1.150 цм3 
 ............... 520,00 динара
 • преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3   
 ................1.050,00 динара
 • преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3 
 ............... 1.570,00 динара
 • преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3 
 ............... 2.100,00 динара
 • преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3 
 ............... 3.140,00 динара
 • преко 3.000 цм3 
 ...........… 5.240,00 динара.

 4. За мотоцикле:

 • до 125 цм3 
 .............. 420,00 динара
 • преко 125 цм3 до 250 цм3 
 .............. 630,00 динара
 • преко 250 цм3 до 500 цм3 
 ...……. 1.050,00 динара
 • преко 500 цм3 до 1.200 цм3 
 ....…… 1.260,00 динара
 
 • преко 1.200 цм3 
 ....…… 1.570,00 динара.
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 5. За аутобусе и комби бусеве – 50,00 
динара по регистрованом седишту.

 6. За прикључна возила: теретне 
приколице, полуприколице и специјалне 
теретне приколице за превоз одређених врста 
терета:

 • 1 т носивости 
 ............. 210,00 динара
 • Од 1 т до 5 т носивости 
 ..............370,00 динара
 • Од 5 т до 10 т носивости 
 ............ 500,00 динара
 • Од 10 т до 12 т носивости 
 .............680,00 динара
 • Носивости преко 12 т 
 ............ 1.050,00 динара.

 7. За вучна возила (тегљаче):

 • чија је снага мотора до 66 киловата 
 .......... 1.570,00 динара
 • чија је снага мотора од 66 - 96 киловата 
 .......... 2.100,00 динара
 • чија је снага мотора од 96 – 132   
 киловата 
 ...........2.620,00 динара
 • чија је снага мотора од 132 – 177   
 киловата 
 ...........3.140,00 динара
 • чија је снага мотора преко 177 киловата 
 .......... 4.190,00 динара.

 8. За радна возила, специјална  
 адаптирана возила за превоз реквизита  
 за путујуће забаве, радње и атестирана 
 специјализована возила за превоз пчела 
 .......... 1.050,00 динара.

 Од обавезе плаћања локалне комуналне 
таксе за држање моторних, друмских и 
прикључних возила, изузимају се возила Дома 
здравља „ Др Душан Савић Дода“ Беочин.

НАПОМЕНА :
 1. Такса по овом Тарифном броју плаћа 
се приликом регистрације возила и мотоцикала.
 2. Такса из овог Тарифног броја не 
плаћа се на преуређене путничке аутомобиле 
и бицикле са помоћним мотором које користе 
инвалиди, возила Црвеног крста и амбулантна 
возила.

ТАРИФНИ БРОЈ  3.

 За држање средстава за игру, средства 
за игру на срећу и забавне игре на аутоматима, 
утврђује се такса по једном апарату у годишњем 
износу, зависно од врсте апарата, и то:

         - за  држање  апарата за игру на срећу 
и апарата на  којима се остварује добитак у  
новцу,  стварима   и   правима   (покер   апарати,   
“Једноруки  Џек“,   томбола компјутерске и 
видео игре и друго) .......................5.100,00 дин.
         - држање апарата за забавне игре (флипери, 
билијар и друго) .............................2.500,00 дин.

         НАПОМЕНА:
1. Таксени обвезник из овог Тарифног броја је 
држалац, правно или физичко лице, које држи 
средства за игре на срећу и забавне игре.
2. Таксени обвезник је дужан да пријави 
држање апарата и средстава за игре на срећу 
и забавне игре Општинској управи Беочин, 
Одељењу за привреду и локални економски 
развој. Пријаве се подносе почев од 01.01.2019. 
године, односно, од дана почетка коришћења 
средстава. Пријава садржи име и презиме 
држаоца, тачну адресу, место држања апарата, 
врсту, марку, тип и серијски број апарата и 
датум почетка држања апарата. 
3. Ако је пријава таксене обавезе из овог 
Тарифног броја извршена у првом полугодишту, 
плаћа се цео износ годишње таксе, а ако је 
извршена у другом полугодишту плаћа се 50% 
износа годишње таксе.
4. Контролу пријављивања таксене обавезе  
врши Општинска управе Беочин, Одељење за 
привреду и локални економски развој.“
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Члан 4.
  Члан 9 се брише.

Члан 5.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Беочин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА           
ОПШТИНА БЕОЧИН    
Број: 01-011-47/19
Дана:16.05.2019. године
Б Е О Ч И Н 

Председник Скупштине општине
Зоран Стокућа

064
 На основу чланова 4 тачка 12 и  236 до 
242 Закона о накнадама за коришћење јавних 
добара („Службени гласник РС“, бр. 95/2018), 
члана 32 став 1 тачка 3) и 13) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/07, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. 
закон и 47/2018),  члана 6 став 1 тачка 5 и члана 
7 Закона о финансирању локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 
93/2012, 99/2013 – усклађени дин., 125/2014 – 
усклађени дин. изн., 95/2015 – усклађени дин. 
изн., 83/2016, 91/2016 – усклађени дин. изн. 
104/2016 – др. закон, 96/2017 – усклађени дин. 
изн. 89/2018 – усклађени дин. изн. и 95/2018 
– др. закон), члана 41 став 1 тачка 4 Статута 
општине Беочин („Службени лист општине 
Беочин“, бр. 3/2019), Скупштина општине 
Беочин на седници одржаној дана 16.05.2019. 
године, донела је

О Д Л У К У
О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

ЈАВНИХ ДОБАРА

 

Члан 1.
 Овом Одлуком уводе се накнаде за 
коришћење јавних добара, и то: НАКНАДА 
ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ.

Члан 2.
 Овом одлуком утврђује се висина 
накнада за коришћење јавних површина за 
територију општине Беочин, обвезник накнаде, 
основица, начин утврђивања и плаћања, 
ослобођења, припадност прихода.

Члан 3.
 Накнаде за коришћење јавне површине, 
су: 
 1) Накнада за коришћење простора на 
јавној површини у пословне и друге сврхе, 
осим ради продаје штампе, књига и других 
публикација, производа старих и уметничких 
заната и домаће радиности;
 
 2) Накнада за коришћење јавне 
површине по основу заузећа грађевинским 
материјалом и за извођење грађевинских 
радова и изградњу. 

 Под „коришћењем простора на јавној 
површини у пословне и друге сврхе“, у смислу 
става 1 тачке 1) овог члана сматра се заузеће 
јавне површине:

 - Објектом привременог коришћења: 
киоск, тезга, башта, апарат за сладолед, 
банкомат, аутомат за продају штампе, покретни 
објекат за продају робе на мало и вршење 
занатских и других услуга, монтажни објекат 
за обављање делатности јавних комуналних 
предузећа, телефонска говорница и слични 
објекти, башта угоститељског објекта;
 - за забавни парк, циркус, спортске 
терене, за одржавање концерата, фестивала 
и других манифестација, за одржавање 
спортских приредби, за објекте и станице 
за изнајмљивање бицикла, за коришћење 
посебног обележног протора за теретно возило 
за снабдевање, односно за почетну обуку 
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возача и друго.
 Коришћење простора на јавној 
површини у пословне и друге сврхе у смислу 
става 1 тачке 1) овог члана односи се на 
привремено коришћење простора на јавној 
површини и не обухвата коришћење трајног 
карактера изградњом објеката инфраструктуре.

 „Јавна површина“ у смислу овог 
закона јесте површина утврђена планским 
документом општине Беочин, која је доступна 
свим корисницима под једнаким условима:

 - јавна саобраћајна површина (пут, 
улица, пешачка зона и сл.);
 - трг;
 - јавна зелена површина (парк, сквер, 
градска шума и сл.);
 - јавна површина блока (парковски 
уређене површине и саобраћајне површине).

Члан 4.
 Обвезник накнаде за коришћење јавне 
површине је корисник јавне површине.

Члан 5.
 Основица накнаде за коришћење 
простора на јавној површини је површина 
коришћеног простора изражена у метрима 
квадратним (м2).

Члан 6.
 Највиши износ накнаде за коришћење 
јавне површине прописан је у Прилогу 12 
Закона о накнадама за коришћење јавних 
добара („Службени гласник РС“, бр. 95/2018).
 Критеријуми за прописивање висине 
накнада су: време коришћење простора, зона у 
којој се налази простор који се користи, уколико 
је зона утврђена актом општине Беочин, 
као и техничко-употребне карактеристике 
објекта, уколико се јавна површина користи за 
постављање објеката.

Члан 7.
 Утврђивање накнаде за коришћење 

јавне површине врши се према површини 
коришћеног простора, сразмерно времену 
коришћења тог простора или према техничко-
употребним карактеристикама објекта.
 Накнаду из става 1 овог члана, утврђује 
Одељење за привреду и локални економски 
развој Одсек локалне пореске администрације 
Општинске управе Беочин.
 Обвезник накнаде дужан је да утврђену 
обавезу по основу накнаде плати до 15.-ог у 
месецу за претходни месец, а за месеце за које 
је обавеза доспела у моменту уручења решења, 
у року од 15 дана од дана достављања решења. 
 Против решења из става 2 овог члана 
може се изјавити жалба министарству у чијој 
су надлежности послови финансија, преко 
Одељења за привреду и локални економски 
развој Одсека локалне пореске администрације 
Општинске управе Беочин.

Члан 8.
 Накнаду за коришћење јавних површина 
не плаћају директни и индиректни корисници 
буџетских средстава.
 

Члан 9.
 Приходи остварени од накнаде за 
коришћење јавних површина припадају буџету 
општине Беочин.

Члан 10.
 Саставни део ове одлуке представља 
Тарифа накнаде за коришћење јавних 
површина.

Члан 11.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Беочин“.
                            
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 01-011-48/19 
Дана: 16.05.2019. године
Б Е О Ч И Н 

Председник Скупштине општине
Зоран Стокућа
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ТАРИФА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
ЈАВНИХ ПОВРШИНА

ТАРИФНИ БРОЈ 1

 - Накнада за коришћење простора на 
јавној површини у пословне и друге сврхе, 
осим ради продаје штампе, књига и других 
публикација, производа старих и уметничких 
заната и домаће радиности.

 Зона I
 Делови МЗ Беочин град обухваћени 
 Планом Центра I.

 Зона II
 Делови МЗ Беочин град који нису 
 обухваћени зоном I.

 Зона III
 Остале месне заједнице на територији 
 општине Беочин:

 1. За постављање киоска и других 
монтажних објеката у којима се обавља 
трговинска, угоститељска или делатност 
лутрије, утврђује се такса у годишњем износу, 
и то:

 - зона I …………….. 2.500,00 динара
 - зона II…………….. 1.900,00 динара
 - зона III …………… 1.800,00 динара

 Кориснику коме је на једној локацији 
одобрено постављање два или више киоска 
или других монтажних објеката који су 
међусобно повезани и чине целину, за други и 
сваки следећи објекат такса се умањује за 50% 
од износа наведеног у ставу један ове тачке.

2. За постављање киоска и других монтажних 
објеката у којима се обавља делатност трговине 
хлебом и другим пекарским производима, 
цвећаре и израда кључева, фотографска и 
друге услужне делатности, утврђује се такса у 
годишњем износу и то:

 - зона I …………….. 1.800,00 динара
 - зона II ………….. 1.400,00 динара
 - зона III ................... 1.300,00 динара
 
 Кориснику коме је на једној локацији 
одобрено постављање два или више киоска 
или других монтажних објеката који су 
међусобно повезани и чине целину, за други и 
сваки следећи објекат такса се умањује за 50% 
од износа наведеног у ставу један ове тачке.

 3. За уступање стеченог права 
за коришћење локације за привремено 
постављање киоска, корисник који уступа 
локацију плаћа таксу у износу годишње таксе 
за тај тип и површину киоска.

 4. За одобрење за промену делатности, 
корисник локације за привремено постављање 
киоска плаћа таксу у износу од 50% од годишње 
таксе за тај тип, површину и делатност која 
је обављана пре датог одобрења за промену 
делатности.

 5. За постављање расхладних уређаја 
за продају сладоледа, кремова, напитака и 
слично, као и за постављање делова наведених 
расхладних уређаја, такса се утврђује у 
дневном износу, и то:

 - зона I …………….. 28,00 динара
 - зона II ...........…….. 22,00 динара
 - зона III…………… 20,00 динара

 6. За постављање апарата за кокице и 
друге печењарске производе, такса се утврђује 
у дневном износу, и то:

 - зона I .....….. 45,00 динара
 - зона II ....….. 40,00 динара
 - зона III ......... 35,00 динара

 7. За постављање изложбених пултова, 
пултова за излагање и продају робе, украсних 
предмета, компакт дискова и друго такса се 
утврђује у дневном износу, и то:
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 - зона I ........ 60,00 динара
 - зона II ....... 53,00 динара
 - зона III ...... 45,00 динара

 8. За постављање баште угоститељског 
објекта, такса се утврђује у дневном износу, и 
то:

 - зона I ........... 2,40 динара
 - зона II ......... 2,20 динара
 - зона III .......  2,00 динара

 9. За коришћење простора на 
површинама јавне намене за забавне паркове, 
вашаре, постављање шатора за свадбе, 
испраћаје у војску, славе и слично такса се 
утврђује у дневном износу, и то:

 - зона I .........17,00 динара
 - зона II ........14,00 динара
 - зона III .......12,00 динара

 За постављање покретних, слободних 
аутића, такса се плаћа у дневном износу од 
125,00 динара по аутићу.

 10. За постављање тенди, перди, 
пергола, такса се утврђује у годишњем износу, 
и то:

 - зона I ........ 180,00 динара
 - зона II ....... 145,00 динара
 - зона III ......110,00 динара

 11. За постављање монтажних ограда, 
такса се наплаћује по дужном метру и утврђује 
се у дневном износу од 20,00 динара, а за 
постављање жардињера, такса се утврђује у 
дневном износу од 20,00 динара по м2.

 12. За коришћење  површина јавне 
намене за камповање, за постављање шатора 
и камп приколица, за постављање монтажних 
гаража или друге облике привременог 
коришћења такса се плаћа за сваки м2 заузете 
јавне површине, и то :

 - За коришћење  површина јавне намене  
за камповање, за постављање шатора и камп 
приколица, утврђује се такса у дневном износу 
од 6,00 динара.                                                   
 - За коришћење површина јавне намене 
за постављање монтажних гаража или друге 
облике привременог коришћења, утврђује се 
такса у годишњем износу од 400,00 динара.  

 13. За остала коришћења простора 
на површинама јавне намене (излагање и 
депоновање робе, амбалаже, репроматеријала 
и друго) такса се утврђује у дневном износу по 
м2 заузетог простора, и то:

 - зона I 17,00 динара
 - зона II 14,00 динара
 - зона III 12,00 динара

НАПОМЕНА:

 1. Таксу по овом Тарифном броју не 
плаћају директни и индиректни корисници 
буџета општине Беочин, организатори  
манифестације, када  је  покровитељ  општина  
Беочин и јавна предузећа чији је оснивач 
општина Беочин, на површинама јавне намене 
које су им поверене на управљање, коришћење 
и одржавање.
 2. Решење о утврђивању и наплати 
таксе за коришћење површина јавне намене 
у пословне и друге сврхе доноси Општинска 
управа – Одељење за привреду и локални 
економски развој. Такса се утврђује за период 
од годину дана и плаћа се квартално.

ТАРИФНИ БРОЈ 2

 - Накнада за коришћење јавне површине 
по основу заузећа грађевинским материјалом и 
за извођење грађевинских радова и изградњу

 За коришћење јавне површине по 
основу заузећа грађевинским материјалом и 
за извођење грађевинских радова за изградњу 
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плаћа се такса у дневном износу од 4,00 динара 
по м2 заузете површине јавне намене.  

 За коришћење простора на површинама 
јавне намене при извођењу радова на објектима 
који изискују раскопавање површина јавне 
намене плаћа се такса у дневном износу по м2 
заузете површине јавне намене, и то:

 - раскопавање коловоза и паркиралишта
 …………………… 72,00 динара
 - раскопавање тргова, платоа, стаза и 
 тротоара .….………  36,00 динара
 - раскопавање зелених површина  
 ……………...........… 29,00 динара

НАПОМЕНА:
 1. Таксу из овог Тарифног броја 
плаћа инвеститор за период од дана почетка 
извођења радова, односно заузећа површине 
јавне намене, до завршетка радова, односно, 
уклањања материјала.
 Ако радови трају дуже од три месеца 
такса се плаћа квартално и то за први квартал 
приликом издавања одобрења, а за сваки 
следећи квартал у року од 15 дана пре почетка 
квартала.

 2. Накнада за коришћење јавних 
површина по основу заузећа грађевинским 
материјалом и за извођење грађевинских 
радова не плаћа се ако се раскопавање, 
односно заузимање јавне површине врши због 
изградње, реконструкције коловоза, тротоара 
или друге јавне саобраћајне површине, као и 
приликом извођења радова јавних комуналних 
предузећа у сврху довођења објеката у 
функцију. Под „довођењем објеката у 
функцију“ подразумевају се радови на текућем 
(редовном) одржавања објекта, за које се не 
издаје одобрење по Закону о планирању и 
изградњи.

 Накнаду по овом Тарифном броју 
наплаћује Општинска управа Одељење за 
привреду и локални економски развој Одсек 

локалне пореске администрације Општинске 
управе Беочин.
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065
           На основу члана 27. став 10., члана 
28. став 2., члана 36. став 6. и члана 49. став 
3. Закона о јавној својини (“Сл. гласник РС”, 
бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. 
закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 32. 
став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 
(“Сл. гласник РС” бр. 129/2007 и 83/2014 - др 
закон, 101/2016 и 47/18) и члана 41. став 1. 
тачка 23. Статута општине Беочин (“Службени 
лист општине Беочин”, број 3/19), Скупштина 
општине на седници одржаној дана 16.05.2019. 
године, донела је
           

     ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ 
СТАНОВИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ОПШТИНЕ  БЕОЧИН

  I OСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
 Овом одлуком, у складу са Законом 
о јавној својини (у даљем тексту: Закон) 
и Одлуком о прибављању, коришћењу, 
управљању и располагању стварима у јавној 
својини општине Беочин (у даљем тексту: 
Одлука), уређује се начин, услови и надлежност 
у поступку прибављања, коришћења 
располагања и управљања становима у јавној 
својини општине Беочин (у даљем тексту: 
Општина).

Члан 2.
 Под прибављањем станова у јавној 
својини Општине, подразумева се прибављање 
станова полазећи од тржишне вредности 
непокретности, разменом станова, изградњом 
објеката, бестеретним правним послом 
(наслеђе, поклон или једнострана изјава воље), 
експропријацијом, у пореском, стечајном и 
другим поступцима регулисаним посебним 
законом.
 Под располагањем становима у јавној 
својини Општине, подразумева се:
 1) отуђење;

 2) пренос права јавне својине на другог 
носиоца јавне својине (са накнадом или без 
накнаде),укључујући и размену;
 3) давање на коришћење;
 4) улагање у капитал;
 5) давање у закуп;
 6) заснивање хипотеке.
 Под коришћењем станова у јавној 
својини Општине, подразумева се коришћење 
стана у складу са природом и наменом и 
управљање истим, у складу са законом.
 Под управљањем становима у јавној 
својини Општине, подразумева се одржавање, 
обнављање и унапређење станова, као и 
извршавање законских и других обавеза у вези 
са становима у јавној својини Општине.

Члан 3.
 На прибављање, отуђење и давање 
у закуп станова у јавној својини Општине 
примењују се одредбе Уредбе којом се уређују 
услови прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп 
ствари у јавној својини и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писаних понуда.

II ПРИБАВЉАЊЕ И ОТУЂЕЊЕ 
СТАНОВА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ОПШТИНЕ

Члан 4.
 Станови се прибављају у јавну својину 
Општине, односно отуђују се из јавне својине 
Општине, полазећи од тржишне вредности 
непокретности, коју је проценио порески 
или други надлежни орган или лиценцирани 
проценитељ.
 Станови се прибављају, у јавну својину 
Општине, односно отуђују се из јавне својине 
Општине, у поступку јавног надметања или 
прикупљања писаних понуда.
 Изузетно од става 2. овог члана, станови 
се могу прибавити у јавну својину Општине, 
односно отуђити из јавне својине Општине, 
непосредном погодбом, у случајевима 
предвиђеним Законом, Уредбом којом се 

Број 6 - Страна 66                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН                        17. мај 2019.



уређују услови прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, давања 
у закуп ствари у јавној својини и поступцима 
јавног надметања и прикупљања писаних 
понуда и овом одлуком.

Члан 5.
 Нацрт одлуке о покретању поступка 
прибављања станова у јавну својину 
Општине, односно отуђења станова из јавне 
својине Општине, јавним надметањем или 
прикупљањем писаних понуда, односно 
непосредном погодбом, припрема  Одељење 
за имовинске , опште и заједничке послове, 
Општинске управе Беочин.
 Предлог одлуке из става 1. овог члана 
утврђује Општинско веће општине Беочин (у 
даљем тексту: Општинско веће).
 Одлуку о покретању поступка 
прибављања станова у јавну својину 
Општине, односно отуђења станова из јавне 
својине Општине, јавним надметањем или 
прикупљањем писаних понуда, односно 
непосредном погодбом, доноси Председник 
Општине (у даљем тексту : Председник 
), по претходно прибављеној сагласности 
Општинског правобраниоца.
 Поступак прибављања станова у јавну 
својину Општине, односно отуђења станова 
из јавне својине Општине, јавним надметањем 
или прикупљањем писаних понуда, односно 
непосредном погодбом, спроводи Комисија за 
располагање непокретностима у јавну својину 
општине Беочин, коју образује Општинско 
веће  (у даљем тексту: Комисија).
 Комисија спроводи поступак на начин 
и под условима утврђеним Уредбом којом 
се уређују услови прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, давања 
у закуп ствари у јавној својини и поступцима 
јавног надметања и прикупљања писаних 
понуда и Одлуком о прибављању, отуђењу, 
коришћењу, управљању и располагању 
стварима у јавној својини општине Беочин и 
овом одлуком.
 Прибављање станова у јавну својину 

Општине и отуђење станова из јавне својине 
Општине јавним надметањем, односно 
прикупљањем писаних понуда

Члан 6.
 Иницијативу за прибављање  станова 
у јавну својину општине, односно отуђења 
, односно отуђења станова из јавне својине 
Општине, може поднети Председник општине, 
или на иницијативу Општинске управе , 
јавних предузећа , установа односно других 
организација  у зависности од стана који се 
прибавља односно отуђује из јавне својине. 
Подносилац уз иницијативу из става 1. овог 
члана прилаже документацију неопходну 
за одлучивање, што подразумева Извод из 
листа непокретности код прибављања да су 
планирана средства у буџету, а код отуђења да 
су измирени сви трошкови на име коришћења 
стана. Комисија која спроводи поступак   
јавним надметањем или прикупљањем 
писаних понуда, објављује оглас о спровођењу 
поступка јавног надметања или прикупљања 
писаних понуда за отуђење станова из јавне 
својине Општине, који обавезно садржи:
 1) назив органа и корисника стана која 
се отуђује из јавне својине и који објављује 
оглас;
 2) ближе податке о начину отуђења 
станова из јавне својине (јавно надметање или 
прикупљање писаних понуда);
 3) опис стана која се отуђује из јавне 
својине;
 4) почетну цену по којој се стан отуђује 
из јавне својине;
 5) рокове плаћања;
 6) критеријуме за избор најповољнијег 
понуђача;
 7) висину и начин полагања депозита;
 8) рок за повраћај депозита учесницима 
који нису успели на јавном надметању, односно 
у поступку прикупљања писмених понуда;
 9) обавезан садржај пријаве, односно 
понуде и исправе које је потребно доставити 
уз пријаву, односно понуду;
 10) адресу за достављање пријаве, 

17. мај 2019.                 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН                 Број 6 - Страна 67



односно понуде;
 11) место и време увида у документацију 
(акти о власништву и измиреним трошковима 
коришћења непокретности) у вези са 
непокретности која се отуђује из јавне својине;
 12) рок за подношење пријаве, односно 
понуде;
 13) место и време одржавања јавног 
надметања, односно отварања понуда;
 14) обавештење да подносиоци 
неблаговремене, односно непотпуне пријаве, 
односно понуде, неће моћи да учествују 
у поступку јавног надметања, односно 
прикупљања понуда.
 Оглас за спровођење поступка јавног 
надметања, односно прикупљања писаних 
понуда за отуђење непокретности из јавне 
својине Општине објављује се у дневном 
листу који се дистрибуира на целој територији 
Републике Србије и на интернет страници 
Општине, са назнаком датума објављивања 
огласа у дневном листу.
 Рок за подношење пријава, односно 
писаних понуда је  30 дана и  почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања огласа у 
дневном листу.

Члан 7.
 Након спроведеног поступка јавног 
надметања или прикупљања писаних понуда, 
Комисија је обавезна да одмах донесе одлуку 
о избору најповољнијег понуђача и исту уручи 
учесницима поступка.
 Учесници поступка из става 1 овог члана 
могу да на одлуку Комисије поднесу приговор 
Општинском већу у року од осам дана од дана 
окончања поступка јавног надметања, односно 
прикупљања писаних понуда.
 Општинско веће је у обавези да 
најкасније у року од 30 дана од дана пријема 
приговора учесника поступка на одлуку 
Комисије, размотри приговор и донесе одлуку 
по приговору.
 Решавајући по приговору, Општинско 
веће је овлашћено да:
 1)одбаци приговор уколико је изјављен 

од стране неовлашћеног лица или уколико је 
неблаговремен;
 2) одбије приговор као неоснован;
 3) усвоји приговор и поништи одлуку о 
избору најповољнијег понуђача и спроведени 
поступак јавног надметања, односно 
прикупљања писаних понуда.
 Уколико Општинско веће приговор 
усвоји и поништи одлуку Комисије и 
спроведени поступак јавног надметања, 
односно прикупљања писаних понуда, 
донеће одлуку о спровођењу новог поступка 
јавног надметања, односно прикупљања 
писаних понуда, у року од седам дана од дана 
достављања одлуке по приговору учесницима 
поступка.
 Одлука по приговору је правоснажна 
по истеку рока за приговор, уколико приговор 
није поднет, или уколико је Општинско веће 
одбацило, односно одбило приговор.

Члан 8.
 На основу правоснажне одлуке 
Комисије, Председик Општине доноси одлуку 
о прибављању стана у јавну својини Општине, 
односно отуђењу стана из јавне својине 
Општине.
Одлука из става 1. овог члана је коначна.

Прибављање станова у јавну својину 
Општине, односно отуђење станова из 
јавне својине Општине непосредном 

погодбом

Члан 9.
 Станови се могу прибавити у јавну 
својину Општине, односно отуђити из јавне 
својине Општине непосредном погодбом, али 
не испод процењене тржишне вредности стана, 
ако у конкретном случају то представља једино 
могуће решење, уз посебно образложење 
разлога оправданости и целисходности 
прибављања, односно отуђења и разлога због 
којих се прибављање, односно отуђење станова 
не би могло реализовати јавним надметањем, 
односно прикупљањем писаних понуда.
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Члан 10.
 Након спроведеног поступка 
непосредне погодбе, Комисија је обавезна да 
одмах донесе одлуку и исту уручи учесницима 
поступка.
 На основу правоснажне одлуке 
Комисије, Председник општине доноси одлуку 
о прибављању стана у јавну својину Општине, 
односно отуђењу стана из јавне својине 
Општине непосредном погодбом.
 Одлука Председника општине из става 
2. овог члана је коначна.

Уговор о прибављању станова у јавну 
својину Општине, односно отуђењу станова 

из јавне својине Општине

Члан 11.
 Текст уговора о прибављању станова 
у јавну својину Општине, односно отуђењу 
станова из јавне својине Општине, припрема 
Одељење за имовинске,опште и заједничке 
послове Општинске управе Беочин.
 Уговор о прибављању станова у јавну 
својину Општине, односно отуђењу станова 
из јавне својине Општине, у име Општине, 
закључује Председник Општине.
 Уговор о прибављању станова у 
јавну својину Општине, односно отуђењу 
станова из јавне својине Општине, закључује 
се по претходно прибављеном мишљењу 
Општинског правобранилаштва.
 Општинско правобранилаштво је 
дужно да мишљење из става 2. овог члана да 
у року од највише десет дана од дана пријема 
захтева.

III ДАВАЊЕ У ЗАКУП СТАНОВА У 
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ

Члан 12.
 Станови у јавној својини дају се у 
закуп полазећи од процењене тржишне висине 
закупнине станова, коју је проценио порески 
или други надлежни орган или лиценцирани 
проценитељ, односно вештак.

 Одлуку о покретању поступка давања 
у закуп станова у јавној својини Општине, 
јавним надметањем или прикупљањем писаних 
понуда, односно непосредном погодбом, 
доноси Општинско веће.
 Нацрт, односно предлог одлуке из 
става 2. овог члана, припрема Одељење 
за имовинске,опште и заједничке послове  
Општине управе Беочин.
 Одлуку о давању у закуп станова у 
јавној својини Општине, након окончаног 
поступка јавног надметања или прикупљања 
писаних понуда, односно непосредне погодбе 
доноси  Председник општине.
 Станови који су дати у закуп, не могу се 
дати у подзакуп.

Члан 13.
 Поступак давања у закуп станова у 
јавној својини Општине, јавним надметањем 
или прикупљањем писаних понуда, односно 
непосредном погодбом, спроводи Комисија. 

Члан 14.
 Када Општинско веће донесе одлуку о 
покретању поступка давања у закуп станова у 
јавној својини Општине, јавним надметањем 
или прикупљањем писаних понуда, објављује 
оглас о спровођењу поступка јавног надметања 
или прикупљања писмених понуда за давање у 
закуп станова у јавној својини Општине, који 
обавезно садржи:
 1) назив органа и корисника стана у 
јавној својини која се даје у закуп;
 2) ближе податке о начину давања у 
закуп станова у јавној својини (јавно надметање 
или прикупљање писмених понуда);
 3) опис стана у јавној својини која се 
даје у закуп;
 4) услове под којима се стан у јавној 
својини даје у закуп (рок трајања закупа и др.);
 5) обавезе закупца у вези са коришћењем 
стана за одређену сврху или намену;
 6) време и место одржавања јавног 
надметања, односно разматрања приспелих 
понуда;
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 7) начин, место и време за достављање 
пријава за учешће у поступку јавног надметања, 
односно писмених понуда за учешће у поступку 
прикупљања писмених понуда;
 8) време и место увида у документацију 
у вези са станом која се даје у закуп;
 9) почетну, односно најнижу висину 
закупнине по којој се непокретност у јавној 
својини може дати у закуп;
 10) висину и начин полагања депозита;
 11) рок за повраћај депозита учесницима 
који нису успели на јавном надметању, односно 
у поступку прикупљања писмених понуда.
 Оглас се објављује у дневном листу који 
се дистрибуира на целој територији Републике 
Србије и на интернет страници Општине, 
са назнаком датума објављивања огласа у 
дневном листу.
 Рок за подношење пријава, односно 
писаних понуда  је 30 дана  и  почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања огласа у 
дневном листу.

Члан 15.
 Изузетно, станови у јавној својини 
Општине могу се дати у закуп и ван поступка 
јавног надметања, односно прикупљања 
писаних понуда, у случајевима утврђеним 
законом, уредбом којом се уређују услови 
прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп 
ствари у јавној својини и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писаних понуда и 
овом одлуком.

Члан 16.
 Након спроведеног поступка јавног 
надметања или прикупљања писаних понуда, 
односно непосредне погодбе, Комисија је 
обавезна да одмах донесе одлуку о избору 
најповољнијег понуђача и достави је 
учесницима поступка.
 На основу правоснажне одлуке 
Комисије, Председник општине доноси 
одлуку о давању у закуп стана у јавној својини 
Општине.

Одлука Председника општине је коначна.

Уговор о давању у закуп станова у јавнoj 
својине Општине

Члан 17.
 Текст уговора о давању у закуп станова 
у јавној својини Општине припрема Одељење 
за имовинске,опште и заједничке послове, 
Општине управе .
 Уговор из става 1. овог члана  закључује 
Председник општине.
 Уговор се закључује на одређено време, 
у складу са законом.
 Уговор о давању у закуп станова у јавној 
својини Општине закључује се по претходно 
прибављеном мишљењу Општинског 
правобранилаштва.
 Општинско правобранилаштво је 
дужно да мишљење из става 4. овог члана да 
у року од највише десет дана од дана пријема 
захтева.

Члан 18.
 На питања која нису уређена овом 
одлуком непосредно се примењују одредбе 
Закона о јавној својини, Закон о становању 
и одржавању зграда, Одлуке о прибављању, 
отуђењу, коришћењу, управљању и располагању 
стварима у јавној својини општине Беочин, 
Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом и 
давања у закуп ствари у јавној својини, односно 
о прибављању и уступању искоришћавања 
других имовинских права, као и поступци 
јавног надметања и прикупљања писаних 
понуда, као и других прописа којима се уређује 
јавна својина.

Члан 19.
 Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у “Службеном листу 
општине Беочин“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-011-51/19
Дана: 16.05.2019. године
Б Е О Ч И Н 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Зоран Стокућа

066
 На основу члана 99. став. 5., став 17. 
и 20., члана 101. став 5. и члана 103. став 5. 
Закона о планирању и изградњи („Службени 
гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 - 
испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 
- одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука 
УС, 132/14 и 145/14),Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп 
ствари у јавној својини односноприбављања и 
уступања искоришћавања других имовинских 
права као и  поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда („Службени 
гласник РС“ број 16/2018)  и члана 41. став 1. 
тачка 7. Статута општине Беочин (“Службени 
лист општине  Беочин“ број 3/19), Скупштина 
општине Беочин, на седници одржаној 
дана16.05.2019 . године, донела је 

ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 

БЕОЧИН

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.
 Овом одлуком уређују се поступак, 
услови и начин отуђења и давања у закуп 
грађевинског земљишта у јавној својини 
општине Беочин и друга питања у вези са 
отуђењем и давањем у закуп грађевинског 
земљишта. 

Члан 2.
 Општина Беочин стара се о 

рационалном коришћењу грађевинског 
земљишта према намени земљишта одређеној 
планским документом, у складу са Законом о 
планирању и изградњи (у даљем тексту: Закон) 
као и Програмом отуђења и давања у закуп 
грађевинског земљишта (у даљем тексту: 
Програм).
 Програм из става 1. овог члана доноси 
Скупштина општине, на предлог Општинског 
већа, за сваку календарску годину.            
 Нацрт Програма израђује Општинска 
управа, Одељење за инспекцијске послове, 
урбанизам и заштиту животне средине и 
Одељење за имовинске, опште и заједничке 
послове.   

Члан 3.
 Општина Беочин отуђује неизграђено 
грађевинско земљиште (у даљем тексту: 
грађевинско земљиште) ради изградње, у 
складу са планским документом, на основу 
кога се издају локацијски услови, односно 
грађевинска дозвола.  
 Грађевинско земљиште даје се у закуп у 
случајевима утврђеним законом.

Члан 4.
 Постојеће и планиране површине јавне 
намене не могу се отуђити из јавне својине. 

II ПОСТУПАК ОТУЂЕЊА 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 5.
 Грађевинско земљиште се отуђује 
јавним надметањем или прикупљањем понуда 
јавним огласом, по тржишним условима, у 
складу са Законом, Уредбом  и овом одлуком. 
 Изузетно, грађевинско земљиште 
може се отуђити непосредном погодбом у 
случајевима предвиђеним Законом и Уредбом. 

Члан 6.
 Одлуку о покретању поступка отуђења 
грађевинског земљишта и расписивању јавног 
огласа   за   јавно   надметање,  односно 
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прикупљање понуда јавним огласом и 
непосредне погодбе ради отуђења грађевинског 
земљишта доноси Председник општине Беочин 
(у даљем тексту: Председник), на предлог 
надлежног одељења Општинске управе.

Члан 7.
 Јавни оглас из члана 6. ове одлуке 
објављује Општинска управа и исти мора бити 
објављен у дневном листу који се дистрибуира 
на целој територији Републике Србије, као и 
у електронском облику путем интернета, на 
званичној интернет страници општине. 

Члан 8.
 Поступак јавног надметања, 
прикупљања понуда јавним огласом и 
непосредне погодбе спроводи Комисија за 
спровођење поступка отуђења и давања у 
закуп грађевинског земљишта у јавној својини 
општине Беочин (у даљем тексту: Комисија), у 
складу са Законом и овом одлуком. 
 Комисију образује, односно именује 
Општинско веће.
 Комисија се образује на мандатни 
период од четири године. 
 Актом о образовању и именовању 
Комисије утврдиће се послови и задаци 
Комисије. 
 Комисија има председника, заменика 
председника, два члана и њихове заменике. 
 Комисија ради и одлучује у пуном 
саставу. 
 Стручне и административне послове 
за потребе Комисије обавља Одељење за 
имовинске, опште и заједничке послове  
Општинске управе. 
 О току спровођења поступка јавног 
надметања, поступка прикупљања понуда 
јавним огласом и непосредне погодбе, 
Комисија води записник. 
 На основу записника, Комисија 
сачињава образложени Предлог за отуђење 
грађевинског земљишта. 
 Образложени Предлог Комисије и 
записник из члана 8. ове  одлуке, доставља се 

Општинском већу општине Беочин.
 

Члан 9.
 Након спроведеног поступка јавног 
надметања или прикупљања понуда 
јавним огласом за отуђење грађевинског 
земљишта, као и поступка непосредне 
погодбе, Општинско веће општине Беочин (у 
даљем тексту: Општинско веће), на основу 
образложеног Предлога Комисије из члана 8. 
став 7. ове одлуке, доноси Решење о отуђењу 
грађевинског земљишта.
 Решење о отуђењу грађевинског 
земљишта се доставља свим учесницима у 
поступку. 

Члан 10.
 Уговор о отуђењу грађевинског 
земљишта закључује се између Председника 
општине Беочин и лица коме се грађевинско 
земљиште отуђује, у року од 30 дана од дана 
доношења Решења из члана 9. ове одлуке. 
 Уговор из става 1. овог члана закључује 
се по претходно прибављеном мишљењу  
Правобранилаштва општине Беочин (у даљем 
тексту: Правобранилаштво). 
 Примерак закљученог уговора 
се из става 1. овог члана се доставља 
Правобранилаштву и Одељењу Општинске 
управе надлежном за имовинске послове, које 
води јединствену евиденцију непокретности 
у јавној својини, у року од 15 дана од дана 
закључења уговора. 
 Ако лице коме се грађевинско земљиште 
отуђује не закључи уговор у року из става 1. 
овог члана, Општинско веће општине Беочин 
ће поништити Решење из члана 9. ове одлуке, 
на предлог Општинске управе. 
 Учесник јавног надметања, односно 
учесник у поступку прикупљања понуда, 
односно непосредне погодбе, који сматра да 
је грађевинско земљиште отуђено супротно 
одредбама ове одлуке, те да му је на тај начин 
повређено право, може поднети надлежном 
суду тужбу за поништај уговора, у року од осам 
дана од дана сазнања за закључење уговора, а 
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најкасније у року од 30 дана од дана закључења 
уговора. 
 Уговор о отуђењу грађевинског 
земљишта садржи податке о: грађевинском 
земљишту које је предмет отуђења, намени 
и величини будућег објекта, висини цене 
грађевинског земљишта, року за плаћање цене 
грађевинског земљишта, правима и обавезама 
у случају неизвршавања обавеза, начину 
решавања спорова, као и поступку и условима 
за измену или раскид уговора. 

1. Јавно надметање 

Члан 11.
 Јавни оглас, расписан ради отуђења 
грађевинског земљишта јавним надметањем, 
садржи податке утврђене чланом 19. 
Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, давања 
у закуп ствари у јавној својини и поступцима 
јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда („Службени гласник РС“ број 16/2018).  
 Од дана расписивања јавног огласа 
до дана одржавања јавног надметања мора 
протећи најмање 30 дана. 

Члан 12.
 Пријава за учешће на јавном надметању 
за отуђење грађевинског земљишта (у даљем 
тексту: пријава) садржи: 
 1. за физичка лица: име и презиме, 
јединствени матични број грађана и адресу 
становања, 
 2. за предузетнике и правна лица: назив, 
односно пословно име, матични број, порески 
идентификациони број и седиште. 
 Уз пријаву се доставља: 
 1. доказ о уплаћеном депозиту, 
 2. уредно овлашћење за заступање, 
 3. фотокопија личне карте за физичка 
лица, односно решење о упису у Регистар 
привредних субјеката или други одговарајући 
регистар. 
 

Члан 13.
 Пријава се доставља непосредно на 
писарници Општинске управе. 
 Ако се на дан одређен у јавном огласу 
као дан за подношење пријава, уз пријаву не 
достави потпуна и уредна документација из 
члана 12. ове одлуке, Одељење за имовинске, 
опште и заједничке послове обавештава 
подносиоца пријаве да отклони недостатке, 
истог дана, у току радног времена Општинске 
управе. 
 Подносилац пријаве стиче статус 
учесника у јавном надметању након отклањања 
недостатака у року из става 2. овог члана. 
 До времена одржавања јавног 
надметања не могу се давати обавештења о 
подносиоцима пријава. 

Члан 14.
 Пре почетка поступка јавног надметања 
Комисија проверава идентитет подносилаца 
уредних пријава или њихових овлашћених 
заступника, издаје нумерисане картице и 
утврђује листу учесника јавног надметања. 

Члан 15.
 Услови за спровођење поступка јавног 
надметања испуњени су кад јавном надметању 
приступи један учесник, односно његов 
овлашћени заступник. 
 Поступку јавног надметања могу да 
присуствују сва заинтересована лица. 

Члан 16.
 Председник Комисије објављује 
почетак јавног надметања и наводи податке 
о грађевинском земљишту које је предмет 
јавног надметања и почетну цену грађевинског 
земљишта, при чему утврђује и висину 
лицитационог прага.    
 Председник Комисије поставља питање 
да ли има заинтересованих учесника за 
грађевинско земљиште које је предмет јавног 
надметања и да ли неко нуди почетну цену 
грађевинског земљишта. 
 Председник Комисије поставља питање 
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да ли неко нуди већи износ од понуђеног 
износа. Поступак се понавља све док има 
учесника јавног надметања који нуди већи 
износ од последње понуде. 
 Уколико на трећи позив председника 
Комисије нико од присутних учесника не 
понуди већу цену грађевинског земљишта 
од последње понуде, Комисија констатује 
најповољнију понуду, уноси је у записник и 
председник Комисије објављује да је јавно 
надметање завршено. 
 Председник Комисије објављује да 
је јавно надметање завршено и у случају 
ако после његовог трећег позива нико од 
присутних учесника не понуди ни почетну 
цену грађевинског земљишта. 
 Након објављивања завршетка јавног 
надметања у складу са ст. 4. и 5. овог члана не 
могу се подносити накнадне понуде. 

Члан 17.
 Уколико у поступку јавног надметања 
за предметно грађевинско земљиште учествује 
један учесник, односно његов овлашћени 
заступник, јавно надметање се завршава 
када учесник, односно овлашћени заступник, 
прихвати почетну цену грађевинског 
земљишта, односно понуди већи износ од 
почетне цене. 

Члан 18 .
 Председник Комисије може да изрекне 
усмену опомену лицу које омета рад Комисије. 
Ако и после изрицања усмене опомене лице 
из става 1. овог члана настави да омета рад 
Комисије, удаљиће се из просторије у којој 
Комисија спроводи поступак јавног надметања. 
После удаљења лица, које је ометало рад 
Комисије, Комисија наставља са радом. 
 Ако председник Комисије не може да 
обезбеди несметано спровођење поступка 
и поред изречених мера усмене опомене 
и удаљења лица које омета рад Комисије, 
председник може да одлучи да се прекине 
јавно надметање. 
 У случају прекида из става 4. овог 

члана, Комисија је дужна да одреди датум и 
време када ће се поступак јавног надметања 
наставити. 
 Све околности у вези са евентуалним 
удаљењем појединих лица, или прекидом 
поступка, уносе се у записник. 

Члан 19.
 На почетку поступка јавног надметања 
у записник се уноси место и време јавног 
надметања, састав Комисије и подаци о 
грађевинском земљишту које се отуђује. 
 Поред података из става 1. овог члана, у 
записник се уносе и следећи подаци: 
 1. број пријављених учесника јавног 
надметања, 
 2. почетна цена грађевинског земљишта, 
 3. листа учесника са понуђеним ценама 
грађевинског земљишта, 
 4. примедбе учесника јавног надметања, 
 5. цена грађевинског земљишта која 
је утврђена као најповољнија и подаци о 
учеснику са најповољнијом понудом, 
 6. датум, време почетка и завршетка 
поступка јавног надметања, 
 7. околности у вези са чланом 18. ове 
одлуке, и 
 8. други подаци од значаја за рад 
Комисије. 
 Записник потписују сви чланови 
Комисије, лице које води записник и сви 
учесници јавног надметања. 

2. Прикупљање понуда јавним огласом 
Члан 20.

 Јавни оглас, расписан ради 
прикупљања понуда за отуђење грађевинског 
земљишта,  садржи податке утврђене чланом 
19. Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, давања 
у закуп ствари у јавној својини и поступцима 
јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда („Службени гласник РС“ број 16/2018).  
 Од дана расписивања јавног огласа до 
дана одржавања јавног отварања понуда   мора 
протећи најмање 30 дана. 
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Члан 21.
 Понуда из члана 20. став 1. тачка 7. 
садржи: 
 1. за физичка лица: име и презиме, 
јединствени матични број грађана и адресу 
становања, 
 2. за предузетнике и правна лица: назив, 
односно пословно име, матични број, порески 
идентификациони број и седиште. 
 Уз понуду се доставља: 
 1. доказ о уплаћеном депозиту, 
 2. уредно овлашћење за заступање, 
 3. фотокопија личне карте за физичка 
лица, односно решење о упису у Регистар 
привредних субјеката или други одговарајући 
регистар. 

Члан 22.
 Понуда се доставља писарници 
Општинске управе у затвореној коверти, 
са видљивом назнаком на које грађевинско 
земљиште се односи. 
 Понуђена цена грађевинског земљишта 
мора бити изражена у динарском износу који 
је исти или већи од почетног износа из јавног 
огласа. 
 Неблаговремена или неуредна понуда 
се одбацује. 
 Неблаговремена понуда је понуда која је 
поднета по истеку рока за подношење понуда. 
 Понуда је неуредна: 
 1. ако је поднета у отвореној коверти 
или без видљиве ознаке на које грађевинско 
земљиште се односи, 
 2. ако не садржи податке и документа из 
члана 21. ове одлуке, и 
 3. ако понуђена цена грађевинског 
земљишта није у складу са ставом 2. овог 
члана.

Члан 23.
 Поступак јавног отварања понуда 
започиње уношењем у записник места и 
времена јавног отварања понуда, састава 
Комисије и података о грађевинском земљишту 
за које су прикупљене понуде. 

 Неблаговремене понуде посебно се 
одвајају и не разматрају, што се записнички 
констатује. 
 Понуде отвара председник Комисије, 
чита их и даје на увид члановима Комисије. 
 Председник Комисије јавно саопштава 
и диктира у записник садржину сваке понуде, 
и Комисија констатује да ли су понуде уредне. 
Комисија у записнику констатује ако нема 
достављених понуда. 
 Поступак прикупљања понуда јавним 
огласом сматра се успелим ако је приспела 
најмање једна благовремена и уредна понуда. 
 Поступак јавног отварања понуда 
завршава се након отварања и разматрања свих 
приспелих понуда. 
 Поступку јавног отварања понуда могу 
да присуствују сва заинтересована лица. 

Члан 24.
 У случају ометања рада Комисије у 
поступку јавног отварања понуда, сходно се 
примењују одредбе члана 18. ове одлуке. 

Члан 25.
 Записник о поступку јавног отварања 
понуда потписују сви чланови Комисије, лице 
које води записник и присутни подносиоци 
понуда, односно њихови овлашћени 
заступници. Пре потписивања записника 
из става 1. овог члана, на захтев присутних 
подносиоца понуда, односно њихових 
овлашћених заступника, у записник се могу 
унети и примедбе на поступак јавног отварања 
понуда. 

Члан 26.
 Комисија сачињава записник о 
спроведеном поступку јавног отварања понуда 
који мора да садржи редослед подносилаца 
понуда према висини износа који је понуђен за 
грађевинско земљиште. 
 Записник из става 1. овог члана садржи: 
 1. податке о јавном огласу, 
 2. податке о грађевинском земљишту 
које је предмет јавног отварања понуда, 
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 3. број приспелих понуда, 
 4. образложен предлог да се 
одређене понуде одбаце као неуредне или 
неблаговремене, 
 5. редослед подносилаца понуда по 
понуђеним износима. 

3. Непосредна погодба 

Члан 27.
 Грађевинско земљиште може се отуђити 
непосредном погодбом, у случају утврђеним 
Законом о планирању и изградњи: 
 1) изградње објеката за потребе 
обављања послова из надлежности државних 
органа и организација, органа јединица 
територијалне аутономије и локалне 
самоуправе, као и других објеката у јавној 
својини, 
 2) исправке граница суседних 
катастарских парцела, 
 3) формирања грађевинске парцеле у 
складу са чланом 70. Закона, 
 4) отуђења из члана 99. ст. 10. и 12. 
Закона, 
 5) споразумног давања земљишта 
ранијем власнику непокретности која је 
била предмет експропријације, у складу са 
прописима о експропријацији.
 

Члан 28.
 Поступак непосредне погодбе спроводи 
се по захтеву заинтересованог лица. 

Члан 29.
 Отуђење грађевинског земљишта 
власнику бесправно саграђеног објекта, ако 
је изградња тог објекта у складу са условима 
предвиђеним законом којим је регулисана 
легализација објеката, врши се на основу 
правноснажног решења о утврђивању 
земљишта за редовну употребу објекта и 
формирању грађевинске парцеле, сходно 
одредбама закона. 

Члан 30.
 На поступак непосредне погодбе у 
случајевима из ове одлуке примењују се 
одредбе чл. 6, 8, 9. и 10. ове одлуке. 

III ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА

Члан 31.
 Општина Беочин, може грађевинско 
земљиште дати у закуп ради изградње објекта 
за који се издаје привремена грађевинска 
дозвола у складу са чланом 147. Закона, у 
случају реализације пројеката од значаја 
за Републику Србију, као и у случајевима 
предвиђеним у члану 100. ст. 2. и 3. Закона.
 Када се грађевинско земљиште даје у 
закуп ради изградње објеката за које је законом 
предвиђено издавање привремене грађевинске 
дозволе, уговор о закупу се закључује на 
одређено време, најдуже до пет година.

Члан 32.
 Уговор о закупу грађевинског земљишта 
садржи нарочито: податке о катастарској 
парцели, намени и величини будућег објекта, 
о висини закупнине, року трајања закупа, року 
и начину плаћања доприноса за уређивање 
земљишта, услове за уређивање ако се у закуп 
даје неуређено грађевинско земљиште, рок у 
коме земљиште мора да се приведе намени, 
права и обавезе у случају неизвршења обавеза 
по основу уговора о закупу, начин решавања 
спорова, поступак и услови за измену или 
раскид уговора, као и услове под којима се 
закупцу предметно земљиште може дати у 
својину. 
 Ако је у уговору предвиђено плаћање 
на више рата, обавезно се прописује начин 
усклађивања висине цене закупнине са 
индексом потрошачких цена у Републици 
Србији, према објављеним подацима надлежне 
организације за послове вођења статистике.
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IV  ЦЕНА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 33.
 Цену грађевинског земљишта плаћа 
лице које је прибавило грађевинско земљиште 
у својину у поступку утврђеном овом одлуком. 
 Почетна цена за отуђење грађевинског 
земљишта јавним надметањем, прикупљањем 
понуда јавним огласом, или непосредном 
погодбом ради изградње, утврђује се у висини 
тржишне вредности грађевинске парцеле. 
 Тржишна вредност грађевинског 
земљишта утврђује се на основу акта надлежног 
пореског органа или другог надлежног органа 
или лиценцираног проценитеља.
 Почетна цена за отуђење грађевинског 
земљишта у поступку формирања грађевинске 
парцеле утврђује се сразмерно учешћу 
површине катастарске парцеле која се отуђује 
у површини потпуне грађевинске парцеле. 
 Највећа понуђена цена се накнадно не 
може умањивати. 
 Почетни износ закупнине грађевинског 
земљишта утврђује се у висини као 1,5 % 
почетне вредности за отуђење грађевинског 
земљишта за сваку годину трајања закупа.  

Члан 34.
 Лице које је прибавило грађевинско 
земљиште у својину, у складу са Законом и 
овом одлуком, дужно је да исплати утврђену 
цену грађевинског земљишта у року од 15 
дана од дана закључења уговора о отуђењу 
грађевинског земљишта. 

V ПОНИШТАЈ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Члан 35.
 Ако лице које је закључило уговор 
у складу са чланом 10. став 1. ове одлуке не 
изврши уговорну обавезу плаћања уговорене 
цене грађевинског земљишта, председник 
општине  једнострано раскида уговор и 
покреће поступак за поништај Решења из 
члана 9. ове одлуке. 

 Одлуку о поништају Решења о отуђењу 
грађевинског земљишта доноси Општинско 
веће општине Беочин, на предлог Општинске 
управе одељења надлежног за послове 
финансија.
 У случају из става 1. овог члана не 
врши се повраћај средстава која су дата на 
име депозита за учешће у поступку отуђења 
грађевинског земљишта. 

VI  ИЗМЕНА УГОВОРА О ЗАКУПУ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Члан 36.
 Ако се промени власник објекта, 
односно посебног физичког дела објекта који 
је изграђен или се гради на грађевинском 
земљишту у јавној својини, које се користи 
по основу уговора о закупу закљученом пре 
ступања на снагу ове Одлуке, председник 
општине ће, на захтев закупца, изменити 
уговор о закупу тако што ће уместо, односно 
поред дотадашњег закупца ступити нови 
власник објекта, односно дела објекта. 
 Уз захтев за измену уговора о закупу 
доставља се уговор о куповини објекта или 
куповини објекта у изградњи, односно други 
правни основ којим се стиче право својине на 
објекту или објекту у изградњи, који је оверен у 
складу са законом, са потврдом пореске управе 
о измирењу пореза по том правном основу или 
са потврдом пореске управе о ослобађању 
од пореске обавезе, односно правноснажно 
решење о наслеђивању. 
 Председник општине закључује са 
новим власником објекта уговор о измени 
уговора о закупу, који по потписивању 
представља основ за промену уписа закупца 
у јавној књизи о евиденцији непокретности 
и правима на њима. Права и обавезе за новог 
закупца настају даном уписа права закупа у 
јавну књигу о непокретности и правима на 
њима. 
 По упису права својине на објекту 
који је изграђен у складу са законом или 
за који је накнадно издата грађевинска и 
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употребна дозвола у поступку легализације 
на грађевинском земљишту које се користи по 
основу уговора о закупу закљученог у складу 
са овим законом, на захтев закупца, председник 
општине и закупац закључују уговор о раскиду 
уговора о закупу и евентуално други уговор 
у складу са важећим прописима, којим ће 
регулисати начин и услове измирења, односно 
испуњења уговорних обавеза из уговора о 
закупу. 
 У случају из става 1. овог члана, 
уговор о закупу се може изменити само ако 
је у потпуности испуњена уговорна обавеза 
плаћања закупнине грађевинског земљишта. 

VII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 37.
 Даном ступања на снагу ове одлуке 
престају да важе одредбе Одлуке о    отуђењу 
и давању у закуп грађевинског земљишта у 
јавној својини општине Беочин   (“Службени 
лист општине Беочин”, број 13/15 ) . 

Члан 38.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у “Службеном листу 
општине Беочин”. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   
Број:01-011-50/19    
Дана:16.05.2019. године   
Б е о ч и н 
              Председник Скупштине      
                                            Зоран Стокућа

067
 На основу члана 79. став 1. тачка 2.  и 
члана 92. став 4.  Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 
63/13-испр.108/13 и 142/14, 68/2015 - др.закон 
и 103/2015, 99/16, 113/2017 и  95/2018), члана 
41. став 1. тачка 7. и члана 143. став 1. Статута 
општине Беочин („Службени лист општине 

Беочин“ бр. 3/19) Скупштина општине Беочин 
на седници одржаној дана 16.05.2019. године, 
донела је 

О   Д   Л   У   К   У
О ВРШЕЊУ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 2018. ГОДИНУ

Члан 1.
 Извршиће се екстерна ревизија 
Завршног рачуна буџета општине Беочин за 
2018. годину.

Члан 2.
 За обављање екстерне ревизије 
Завршног рачуна буџета општине Беочин за 
2018. годину ангажоваће се лице које испуњава 
услове за обављање ревизије финансијских 
извештаја прописане законом којим се уређује 
рачуноводство и ревизија, у складу са чланом 
92. став 4. Закона о буџетском систему и у 
складу са Законом о јавним набавкама.

Члан 3.
 За ангажовање лица из члана 2. oве 
Одлуке добијена је сагласност Државне 
ревизорске институције бр. 400-953/2019-04 
од 21.03.2019. године.

Члан 4.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Беочин“.
  

СКУПШТИНА ОПШТИНА БЕОЧИН
Број: 01-011-52/19
Дана: 16.05.2019. године
Б Е О Ч И Н                  

Председник Скупштине општине
Зоран Стокућа 
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 На основу члана 15. став 1. тачка 
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1. и члана 143. Статута општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 3/19), 
Скупштина општине Беочин на седници 
одржаној дана 16.05.2019. године донела је 

             З  А  К  Љ  У  Ч  А  К
О ПРИХВАТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ДОО 
ЛАФАРЖ БФЦ БЕОЧИН ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОВРШИНСКИ 
КОП  „ФИЛИЈАЛА“ У БЕОЧИНУ

1.  
   Скупштина општине Беочин 
прихвата иницијативу ДОО Лафарж БФЦ 
Беочин за израду Плана детаљне регулације 
за површински коп  „Филијала“ у Беочину и 
сагласна је са текстом тројног Уговора о изради 
Плана детаљне регулације површинског 
копа „Филијала“ Беочин, у складу са којим 
наручилац плана ДОО Лафарж – БФЦ Беочин 
сноси све трошкове израде наведеног плана.   

2.
 У складу са чланом 63. став 1. тачка 
16. Статута општине Беочин („Службени 
лист општине Беочин“ бр. 3/19) овлашћује се 
Председник општине Митар Милинковић за 
закључење Уговора из тачке 1. овог закључка. 
       

3. 
  Овај Закључак објавити у 
“Службеном листу општине Беочин”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ    
Број: 01-011-53/19     
Дана: 16.05.2019. године
Б Е О Ч И Н

Председник Скупштине општине 
      Зоран Стокућа  
      

069
 Скупштина општине Беочин на основу 
члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ број: 

129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон 
и 47/18) и члана 41. став 1. тачка5. и тачка 
71. СтатутаОпштинеБеочин (“Службени 
лист општине Беочин“ број 3/19), а везано за 
члан 43. став 1. тачка 12. Закона о смањењу 
ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама („Службени гласник РС“ бр. 
87/18) Скупштина општине Беочин на  седници 
одржаној дана 16.05.2019. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 

ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 
СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 

2018. ГОДИНУ 

Члан 1.
 Усваја се Извештај о раду Општинског 
штаба за ванредне ситуације општине Беочин 
за 2018. годину, чији Предлог је утврдио 
Општински штаб за ванредне ситуације под 
бр. 01-06-49/19 од 27.03.2019. године. 

Члан 2. 
 Саставни део овог Решења је Извештај о 
раду Општинског штаба за ванредне ситуације 
општине Беочин за 2018. годину бр. 01-06-
49/19 од 27.03.2019. године.

Члан 3.
 Решење објавити у ‘’Службеном листу 
општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН  
Број:01-82-6/19
Дана: 16.05.2019. године
Б Е О Ч И Н        
               

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
    Зоран Стокућа 

070
 Скупштина општине Беочин на основу 
члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ број: 
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129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон 
и 47/18) и члана 41. став 1. тачка5. и тачка 
71. СтатутаОпштинеБеочин (“Службени 
лист општине Беочин“ број 3/19), а везано за 
члан 43. став 1. тачка 12. Закона о смањењу 
ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама („Службени гласник РС“ бр. 
87/18) Скупштина општине Беочин на  седници 
одржаној дана 16.05.2019. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА РАДА 

ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 
СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЗА 

2019. ГОДИНУ 

Члан 1.
 Усваја се План рада Општинског штаба 
за ванредне ситуације општине Беочин за 2019. 
годину, чији Предлог је утврдио Општински 
штаб за ванредне ситуације под бр. 01-06-
49/1/19 од 27.03.2019. године. 
Члан 2. 
 Саставни део овог Решења је План 
рада Општинског штаба за ванредне ситуације 
општине Беочин за 2019. годину бр. 01-06-
49/1/19 од 27.03.2019. године.

Члан 3.
 Решење са Планом рада из члана 2. 
овог Решења објавити у ‘’Службеном листу 
општине Беочин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН  
Број:01-82-5/19
Дана: 16.05.2019. године   
Б Е О Ч И Н      
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
     Зоран Стокућа

071
 На основу члана 116. став 5. и став 
6. Закона о основама система образовања и 

васпитања (“Службени лист РС” бр. 88/17, 
27/18-др. закон и 10/19) и члана 41. став 1. 
тачка 13. и члана 143. Статута општине Беочин 
(“Службени лист општине Беочин” бр. 3/19) 
Скупштина општине Беочин, на седници 
одржаној дана 16.05.2019. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  

ЧЛАНA ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  “ЈОВАН 

ПОПОВИЋ” СУСЕК ИЗ РЕДА 
ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 1.
 Дужности чланства у Школском одбору 
Основне школе „Јован Поповић“ Сусек из 
реда запослених разрешава се БИЉАНА 
ЉУБАНОВИЋ.

Члан 2. 
 У састав Школског одбора Основне 
школе „Јован Поповић“ Сусек, из реда 
запсолених, именује се МИРОСЛАВ 
БАЂОНСКИ, за члана. 

Члан 3.
 Мандат именованог траје до истека 
мандата Школског одбора Основне школе 
„Јован Поповић“ Сусек именованог решењем 
Скупштине општине Беочин бр. 01-02-57/18 
од 06.09.2018. године. 
 

Члан 4.
 Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у “Службеном листу 
општине Беочин”.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

 Чланом 116. Закона о основама 
система образовања и васпитања прописано 
је да орган управљања установе чине по 
три представника запослених, родитеља 
и јединице локалне самоуправе. Чланове 
органа управљања именује Скупштина 
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јединице локалне самоуправе, а чланове из 
реда запослених предлаже наставничко веће, 
тајним изјашњавањем. 
  Дана 08.03.2019. године Основна 
школа „Јован Поповић“ Сусек је обавестила 
Скупштину општине Беочин да је досадашњи 
члан Школског одбора из реда запослених 
Биљана Љубановић затражила разрешење због 
престанка основа, односно радног односа у 
Основној школи „Јован Поповић“ Сусек, као 
и да је спровела поступак предлагања новог 
члана за школски одбор установе из реда 
запослених и доставила Одлуку Наставничког 
већа о предлагању Мирослава Бађонског, 
професора разредне наставе из Луга.  
 Уважавајући достављени предлог 
Општинско веће општине Беочин је утврдило 
предлог Решења о разрешењу и именовању 
члана Школског одбора Основне школе „Јован 
Поповић“ Сусек и доставило га Скупштини 
општине на разматрање и доношење.   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-02-35/19                                                    
Дана: 16.05.2019. године                                                  
Б Е О Ч И Н    

Председник Скупштине општине 
                                    Зоран Стокућа  

072
 На основу члана 32. став 1. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон и 47/18), члана 46. став 1. 
Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС“ бр. 15/16), члана 41. став 1. тачка 
12. и члана 143. став 4. Статута општине Беочин 
(„Службени лист општине Беочин“ бр. 3/19), и 
члана 55. став 1. и 56. Одлуке о усклађивању 
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа 
„Беочин“ Беочин са Законом о јавним 
прдузећима („Службени лист општине Беочин 
бр. 11/16), Скупштина општине Беочин на 
седници одржаној дана 16.05.2019. године 

донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА“БЕОЧИН“ 
БЕОЧИН 

Члан 1. 
 ЈОВАН СВИРЧЕВИЋ из Беочина  
разрешава се дужности директора Јавног 
комуналног предузећа „Беочин“ Беочин, због 
поднете оставке. 

Члан 2.
 Ово Решење је коначно. 

              
Члан 3. 

 Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику РС“, „Службеном листу општине 
Беочин“ и на сајту општине Беочин www.beo-
cin.rs

O  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 Правни основ за доношење решења 
садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 
9. Закона о локалној самоуправи и члану 41. 
став 1. тачка 12. Статута општине Беочин 
којима је утврђено да скупштина, у складу са 
законом, између осталог именује и разрешава  
надзорни одбор и директора јавног предузећа 
чији је оснивач. 
 Чланом 46. и 47. Закона о јавним 
предузећима прописано је да мандат директора 
престаје истеком периода на који је именован, 
оставком и разрешењем, као и да се оставка у 
писаној форми подноси органу надлежном за 
именовање директора јавног предузећа. Исто 
решење прописано је и члановима 55. став 1. 
и 56. Одлуке о усклађивању оснивачког акта 
Јавног комуналног предузећа „Беочин“ Беочин 
са Законом о јавним прдузећима.
 Директор Јавног комуналног предузећа 
„Беочин“ Беочин Јован Свирчевић је дана 
01.04.2019. године у писаној форми поднео 
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Скупштини општине Беочин неопозиву 
оставку на место директора овог Јавног 
предузећа из личних и здравствених разлога. 
 На основу поднете оставке, а применом 
одредаба горе наведених прописа, одлучено је 
као у диспозитиву овог решења.
 Ово решење је коначно.  

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог решења може се поднети тужба 
Вишем суду у Новом Саду у року од 60 дана 
ода дана пријема овог решења.   
  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН 
Број: 01-02-33/19    
Дана: 16.05.2019. година    
Б Е О Ч И Н

Председник Скупштине општине
    Зоран Стокућа  
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073 
 На основу члана 32. став 1. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 
– др. закон и 47/18), члана 52. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“ бр. 
15/16), члана 41. став 1. тачка 12. и члана 143. 
став 4. Статута општине Беочин („Службени 
лист општине Беочин“ бр. 3/19), и члана 60. 
Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног 
комуналног предузећа „Беочин“ Беочин са 
Законом о јавним прдузећима („Службени 
лист општине Беочин бр. 11/16), Скупштина 
општине Беочин на седници одржаној дана 
16.05.2019. године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕОЧИН“ 

БЕОЧИН

Члан 1.
 СРЂАН СТЕПАНОВ из Беочина, 
дипломирани менаџер, именује се за вршиоца 
дужности директора Јавног комуналног  
предузећа „Беочин“ Беочин, до именовања 
директора на основу спроведеног јавног 
конкурса, а најдуже до једне године.  

Члан 2.
  Вршилац дужности има сва права, 
обавезе и овлашћења која има директор јавног 
предузећа и биће уређена Уговором о раду 
закљученим између Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа „Беочин“ Беочин и 
именованог вршиоца дужности директора, за 
период трајања мандата. 

Члан 3.
 Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику РС“, „Службеном листу општине 
Беочин“ и на интерент страници општине 
Беочин www.beocin.rs.  

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

 Правни основ за доношење решења 
садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 
9. Закона о локалној самоуправи и члану 41. 
став 1. тачка 12. Статута општине Беочин 
којима је утврђено да скупштина, у складу са 
законом, између осталог именује и разрешава  
надзорни одбор и директора јавног предузећа 
чији је оснивач. 
 Чланом 52. Закона о јавним предузећима 
прописано је да се вршилац дужности 
директора може именовати до именовања 
директора јавног предузећа по спроведеном 
јавном конкурсу, као и да период обављања 
функције вршиоца дужности директора не 
може бити дужи од једне године, да исто 
лице не може бити  два пута именовано за 
вршиоца дужности директора и да вршилац 
дужности директора мора испуњавати услове 
за именовање директора јавног предузећа 
из члана 25. наведеног Закона. Исто решење 
прописано је чланом 60. Одлуке о усклађивању 
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа 
„Беочин“ Беочин са Законом о јавним 
прдузећима.     
 Скупштина општине Беочин је 
Решењем бр. 01-02-33/19 од 16.05.2019. године 
разрешила директора Јавног комуналног 
предузећа „Беочин“ Беочин, због поднете 
оставке. 
 С обзиром да се у складу са  чланом 
52. став 1. вршилац дужности директора може 
именовати до именовања директора јавног 
предузећа по спроведеном јавном конкурсу, на 
период који не може бити дужи од једне године, 
a директор Јавног комуналног предузећа 
„Беочин“ Беочин је разрешен дужности,  
одлучено је као у диспозитиву решења. 
 Ово решење је коначно. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог решења може се поднети тужба 
Вишем суду у Новом Саду у року од 60 дана 
ода дана пријема овог решења. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН 
Број: 01-02-34/19
Дана: 16.05.2019. године                                                      
Б Е О Ч И Н

Председник Скупштине општине 
   Зоран Стокућа 

074
 На основу члана 46. и члана 49. став 
5. Закона о локалним изборима (“Службени 
гласник РС” бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 
54/11) и члана 143. став 1. Статута општине 
Беочин (“Службени лист општине Беочин“ бр. 
3/19) Скупштина општине Беочин на седници 
одржаној дана 16.05.2019. године, донела је

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА 

МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Члан 1.
 УТВРЂУЈЕ СЕ  да је одборнику 
у Скупштини општине Беочин СРЂАНУ 
СТЕПАНОВУ, рођеном 1978. године, радник, 
из Беочина, Карађорђева 6,  са Изборне листе - 
„Александар Вучић-Србија побеђује“  престао 
одборнички мандат, пре истека времена на које 
је изабран, због преузимања друге функције. 

Члан 2.
 Против овог Решења може се поднети 
жалба Управном суду у року од 48 часова од 
дана доношења.

Члан 3.
 Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у “Службеном листу 
општине Беочин”.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

 Скупштина општине Беочин на 
седници одржаној дана 26.05.2016. године 

донела је Одлуку број 01-013-285/16 којом је 
потврђен мандат 25 одборника Скупштине 
општине Беочин који су изабрани на изборима 
одржаним дана 24.04.2016. године. Мандат је 
између осталих потврђен и одборнику Срђану 
Степанову из Беочина са Изборне листе - 
„Александар Вучић-Србија побеђује“.   
Дана 16.05.2019. године на двадесеттрећој 
седници Скупштине општине одборник Срђан 
Степанов са Изборне листе „Александар 
Вучић-Србија побеђује“ је именован за 
вршиоца дужности директора ЈКП „Беочин“ 
Беочин решењем Скупштине општине Беочин 
бр. 01-02-34/19.
 Одредбом члана 46. став 1. тачка 5. 
Закона о локалним изборима (“Службени 
гласник РС” бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 
54/11)  прописано је да одборнику престаје 
мандат пре истека времена на које је изабран, 
преузимањем посла, односно функције које су 
у складу са законом неспојиве са функцијом 
одборника.  
 На основу напред наведеног стекли 
су се услови за престанак мандата одборника 
Срђана Степанова пре времена на које је 
изабран, због преузимања друге функције, те 
је одлучено као у диспозитиву решења..   
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број: 01-013-28/19                                                          
Дана: 16.05.2019. године                                                                                      
Б Е О Ч И Н 

Председник Скупштине општине
   Зоран Стокућа
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075

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ
Број: 01-400-130/19
Дана: 08.05.2019. године
Б Е О Ч И Н

 Општинско веће општине Беочин на 
основу члана 17, 18. и 19. Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима (‘’Службени гласник 
РС’’, број 41/09, 53/2010, 101/2011,32/2013 
одлука УС, 55/2014, 96/15, 9/16 – одлука УС, 
24/18, 41/18 и 41/18 – др. закон), a на предлог 
Савета за кординацију безбедности саобраћаја 
на путевима на територији општине Беочин 
број 01-06-71/3/19 од 22.04.2019. годинe, дана 
08.05.2019. године, донело је

П Р О Г Р А М
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ БЕОЧИН  У 2019. ГОДИНИ

I
За финансирање активности унапређења 
безбедности саобраћаја на путевима на 
територији општине Беочин укупно се одређује 
износ од ................3.000.000,00 динарa

II
 Износ из тачке I расподељује се на 
следећи начин:
 1. Унапређење саобраћајне 
инфраструктуре на територији општине 
Беочин ................ 1.500.000,00 динара
(чл.18. став 1.-50% планираних средстава, 
средства ће се користити за повећање нивоа 
безбедности на критичним местима, у зонама 
око школа и зонама окупљања деце, у зонама 
око аутобуских стајалишта и сл., грађевинске 
интервенције на путевима, постављање 
саобраћајне опреме и сигнализације)

III
 2. Унапређење безбедности саобраћаја  
на путевима на територији општине Беочин ....
..................................... 1.500.000,00 динара
   2.1. Техничко опремање надлежних 
служби у циљу повећања безбедности 
саобраћаја ......................  600.000,00 динара
  2.2. Рад Савета за кординацију 
безбедности саобраћаја................100.000,00
(семинари,обуке,одржавање савета, саветовања 
и слично)
   2.3. Превентивно промотивне акције 
из области безбедности....... 500.000,00
            (едукација деце школског и предшколског 
узраста, флајери, проспекти, рефлектујући 
прслуци, предавачи,накнаде, семинари,обуке  
и сл.)
   2.4.  Седишта за децу + средства за 
пасивну заштиту (кациге,појасеви,опрема за 
бициклове...) ....... ..............300.000,00 динара

IV
 Овaj Програм ступа на снагу даном 
доношења.
       
                                  Председник општине

Председавајући Општинског већа 
              Митар Милинковић 

076  
 На основу члана 76. став 11. Закона о 
култури („Службени гласник РС“, број 72/2009, 
13/2016 и 30/2016 – испр.), члана 10. Уредбе 
о критеријумима, мерилима и начину избора 
пројеката у култури који се финансирају и 
суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединица 
локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 
105/16) и члана 67. став 1. тачка 2. Статута 
општине Беочин (“Службени лист општине 
Беочин“, број 3/19), Општинско веће општине 
Беочин, на седници одржаној дана 08.05.2019. 
године, донело је:

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН
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Р Е Ш Е Њ Е
О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА У 
КУЛТУРИ БЕЗ ЈАВНОГ КОНКУРСА

КОШУТЊАК ФИЛМУ ДОО БЕОГРАД

I
 Кошутњак филму доо Београд, 
суфинансираће се пројекат у култури без јавног 
конкурса, и то снимање филма „Светозарје 
српско“, као изузетно значајан пројекат који 
није било могуће унапред планирати, а који 
испуњава критеријуме утврђене чланом 3. 
Уредбе о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају 
и суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединица 
локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 
105/16).

II
 За суфинансирање пројекта из тачке I 
овог Решења, одобрава се износ од 250.000,00 
динара (двестапедесетхиљададинара), који је 
планиран Одлуком о буџету општине Беочин 
за 2019. годину („Службени лист општине 
Беочин“, број 15/18). 

III
Овлашћује се Председник општине да са 
Кошутњак филнмом доо Београд закључи 
уговор о суфинансирању пројекта из тачке I 
овог Решења.

IV
 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу општине Беочин“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Број:01-401-100/19                                                                      
Дана: 08.05.2019. године                                                                     
Б Е О Ч И Н                                                                                          

Председник општине
Председавајући Општинског већа 

Митар Милинковић        

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Правни основ за доношење ове Одлуке 
садржан је у члану 76. став 11. Закона о 
култури („Службени гласник РС“, број 72/2009, 
13/2016 и 30/2016 – испр.) и члану10. Уредбе 
о критеријумима, мерилима и начину избора 
пројеката у култури који се финансирају и 
суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединица 
локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 
105/16), којима је утврђено да орган јединице 
локалне самоуправе надлежан за културу, 
може закључивати уговоре о суфинансирању 
пројеката у култури и без јавног конкурса, ако 
се ради о изузетно значајном пројекту који није 
било могуће унапред планирати и уколико тај 
пројекат испуњава најмање три критеријума 
утврђена чланом 3. горе наведене Уредбе. 
Члан 67. став 1. тачка 2. Статута општине 
Беочин(„Службени лист општине Беочин“, 
/19) прописује да Општинско веће непосредно 
извршава и стара се о извршавању одлука и 
других аката Скупштине општине, па тако 
и Одлуке о буџету општине Беочин за 2019. 
годину („Службени лист општине Беочин“, 
број 15/18). 
 Продукцијска кућа Кошутњак филм 
доо Беооград, обратила се дана 28.02.2019. 
године  године Општинском већу општине 
Беочин и Председнику општине са молбом за 
суфинансирање пројекта у култури: снимање 
филма „Светозарје српско“. У питању је филм 
по драмском тексту Милована Витезовића, а 
режираће га Дарко Бајић. Реализација пројекта 
је планирана у току 2019. године.
 У складу са Законом о култури овај 
вид финансирања у култури се односи на 
могућност јединице локалне самоуправе да 
из буџета суфинансира пројекте без јавног 
конкурса, када је реч о изузетно значајном 
пројекту који није било могуће унапред 
планирати и уколико тај пројекат испуњава 
најмање три критеријума утврђена чланом 3. 
горе наведене Уредбе, а који се примењују и 
код „редовног“ поступка доделе средстава у 
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култури, путем јавног конкурса.
 Критеријуми из члана 3. Уредбе 
односе се на: усклађеност пројекта са 
општим интересом у култури и циљевима и 
приоритетима конкурса; квалитет и садржајна 
иновативност пројекта, капацитети потребни 
за реализацију пројекта и то: стручни, односно 
уметнички капацитети и неопходни ресурси; 
финансијски план – разрађеност, усклађеност 
са планом активности пројекта, економичност 
и укљученост више извора финансирања; 
степен утицаја пројекта на квалитет културног 
живота заједнице.
 Продукцијска кућа Кошутњак филм доо 
Београдје уз молбу за суфинансирање пројекта 
– снимање филма „Светозарје српско“, навела 
и износ финансијјих средстава који се тражи 
од Општине Беочин а реализацију пројекта, 
и то 500.000,00 динарате да ће пројекат бити 
подржан од стране Покрајинског секретаријата 
за културу, јавно информисање и односе са 
верским заједницама и суфинансиран од од 
стране више општина. Увидом у приложени 
захтев, утврђено је да пројекат снимања филма 
„Светозарје српско“ задовољава услове, 
односно критеријуме утврђене чланом 3. 
Уредбе, а свакако и да је реч о пројекту који 
није било могуће унапред планирати.
 У нацрту Решења о суфинансирању 
пројекта у култури без јавног конкурса утврђен 
је износ средстава за суфинансирање од 
250.000,00 динара, који је обезбеђен у буџету 
општине Беочин, те овлашћен Председник 
општине да са Кошутњак филм доо Београд  
закључи уговор о суфинансирању пројекта.
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Рег. бр. предмета страна

С А  Д Р Ж А Ј

1

51

57

61

66

71

78

78

79

79

80

81

83

84

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН

061 Одлука о комуналним делатностима ...........................................................................

062 Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта ...........

063 Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама .........

064 Одлука о накнадама за коришћење јавних добара ...................................................
 
065 Одлука о прибављању, располагању и управљању стварима и другим   
 имовинским правима у јавној својини општине Беочин ........................................

066 Одлука о отуђењу и давaњу у закуп грађевинског земљишта у јавној својини  
 општине Беочин ...............................................................................................................

067 Одлукa о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Беочин  
 за 2018. годину ...................................................................................................................

068 Закључaк о прихватању иницијативе доо Лафарж БФЦ Беочин за израду  
 Плана детаљне регулације за површински коп „Филијала“ у Беочину ...............

069 Решења о усвајању Извештаја Штаба за ванредне ситуације општине Беочин  
 за 2018. године ...................................................................................................................

070 Решење о усвајању Плана рада Штаба за ванредне ситуације општине Беочин  
 за 2019. годину ...................................................................................................................

071 Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе  
 „Јован Поповић“ Сусек из реда запослених ...............................................................

072 Решење о разрешењу директора ЈКП „Беочин“ Беочин .........................................

073 Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Беочин“ Беочин ......

074 Решење о утврђивању престанка мандата одборника Срђана Степанова ...........
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН 

075 Програм коришћења средстава за финансирање унапређења
 безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Беочин у 2019.  
 години .................................................................................................................................

076 Решење о суфинансирању пројекта у култури без јавног конкурса
 Кошутњак филму доо Београд ......................................................................................
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