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КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
1. КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ, на основу члана 50. Пословника Скупштине
општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 26/2016 – пречишћени текст), на седници
одржаној дана 23.5.2017. године, је утврдила пречишћен текст Одлуке о ауто-такси превозу путника на
територији општине Нови Бечеј, која обухвата:
1. Одлуку о ауто-такси превозу путника на територији општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови
Бечеј“, број 19/2010)
2. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о ауто-такси превозу путника на територији општине Нови Бечеј
(„Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 13/2011)
3. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о ауто-такси превозу путника на територији општине Нови Бечеј
(„Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 14/2017)
КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Брoj: II 02-344-16/2017
Дана: 23.5.2017. године

Председник комисије за прописе
Зора Ракић с.р.
ОДЛУKА О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком ближе се уређује обављање ауто-такси превоза путника на територији
Општине Нови Бечеј.
Члан 2.
Ауто-такси превоз путника (у даљем тексту: такси превоз) је вид јавног превоза путника и ствари
на територији Општине Нови Бечеј.
Такси превоз је вид ванлинијског превоза за који путник утврђује релацију и за то плаћа износ који
покаже таксиметар.
Члан 3.
Такси превоз може да обавља предузетник, привредно друштво, односно друго правно лице
регистровано за обављање ове делатности, који испуњавају услове прописане Законом и овом Одлуком ( у
даљем тексту: превозник).
Превозник може да почне са радом, односно да обавља такси-превоз, када поред
Законом утврђених услова, испуни услове утврђене овом Одлуком.
Члан 4.
Такси-возач је физичко лице које обавља такси-провоз, као предузетник или као запослени, у складу
са Законом и овом Одлуком (у даљем таксту: такси возач)
Одсек за финансије и привреду Општинске управе општине Нови Бечеј.
2. УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
ПРЕДУЗЕТНИК
Члан 5.
Предузетник може обављати такси превоз, ако поред општих услова утврђених
Законом, испуњава услове утврђене овом Одлуком и то:
1. да има возачку дозволу „Б“ категорије најмање три године,
2. да име пребивалиште на територији Општине Нови Бечеј,
3. да је држављанин Републике Србије,
4. да поседује лекарско уверење да је здравствено способан за обављање јавног такси превоза не
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старије од годину дана,
5. да му није изречена заштитна мера забране обављања такси превоза и да није осуђиван на казну
затвора у трајању дужем од шест месеци,
6. да је власник возила или корисник возила на основу уговора о лизингу или закупу.
Ако је такси возач запослено лице код предузетника мора да испуњава услове из става 1. овог члана
(осим тачке 6.) и да има закључен Уговор о раду на одређено или неодређено време, са пуним радним
временом и пријавом на осигурање у складу са Законом.
ПРАВНО ЛИЦЕ
Члан 6.
За обављање такси-превоза правно лице мора поред услова прописаних Законом да испуни и следеће:
1. да је регистрован за ову врсту превоза у складу са Законом и овом Одлуком,
2. да има седиште фирме на територији општине Нови Бечеј,
3. да је власник возила или корисник возила на основу Уговора о лизингу или закупу,
4. да такси возач запослен у правном лицу испуњава услове прописане чланом 5. ове Одлуке, осим
тачке 6.
5. да има закључен Уговор о раду са такси-возачем, на одређено или неодређено време, са пуним
радним временом и пријавом на социјално осигурање.
3. ТАКСИ ВОЗИЛО
Члан 7.
Путничко возило за обављање такси превоза, поред услова прописаних Законом мора да испуњава
и следеће услове:
1. да има четворотактни мотор, снаге најмање 35 КS,
2. да има 9 седишта, рачунајући и седиште возача,
3. да има најмање 4 (четворо) врата,
4.
да има таксиметар, који мора бити технички исправан, баждарен на важећу тарифу,
пломбиран и постављен тако да износ који откуцава буде видљив и да се његовим укључењем
светло на такси ознаци из тачке 10. овог члана гаси,
5. да су грејање, вентилација и осветљење исправни,
6. да у возилу поседује противпожарни апарат са важећим роком употребе, причвршћен на лако
уочљивом и приступачном месту,
7. да има оверен важећи ценовник постављен тако да његов садржај буде видљив путницима,
8.
да има на видном месту истакнут идентификациони картон са фотографијом, именом и
презименом,
9. да је без оштећења, обојено, чисто и да рекламне поруке и налепнице не буду на стакленим
површинама са предње и задње стране возила, као и на другим деловима возила у складу са
Законом и другим прописима,
10. да има светлећу кровну ознаку „ТАXИ“, назив предузећа или удружења коме припада, односно
предузетника и ознаку општине Нови Бечеј,
11. да у саобраћајној дозволи такси возила мора бити уписана напомена ''такси возило'',
12. да поседује посебно осигурање за јавни превоз, издато од регистрованог осигуравајућег
друштва,
13. да до 31.12.2011. године такси возила испуњавају услове прописане нормом „ЕУРО III“
односно да испуњавају услове у погледу емисије издувних гасова из наведене норме, а од 01.01.2013.
године, исте услове прописане нормом „ЕУРО IV“.
Одлуку о изгледу и димензијама кровне ознаке из става 1. тачке 10. овог члана, доноси Општинско
веће.
4.

ИЗДАВАЊЕ ТАКСИ ДОВОЛЕ И КРОВНЕ ОЗНАКЕ
Члан 8.
За такси возача издаје се такси дозвола са важењем од годину дана и могућим продужењем.
Захтев за добијање такси дозволе и ознаке Општине Нови Бечеј, подноси се Општинској
управи општине Нови Бечеј, Одсеку за финансије и привреду.
Уз захтев се подносе и докази о испуњавању услова за обављање такси превоза утврђених Законом и
овом Одлуком:
да је регистован за обављање такси превоза,
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-

доказ у погледу измирености обавеза плаћања пореза не старији од 30 дана и доказ о уплати
таксе за такси стајалиште,
предузетници подносе податке о возилу у којим ће се обављати такси превоз
(фотокопија саобраћајне дозволе, фотокопија Уговора о праву коришћења возила),
податке о возачу (фотокопије докумената: возачке дозволе, лекарског уверења
о испуњавању услова за обављање јавног превоза не старије од годину дана, фотографије такси
возача, Уговора о раду и пријаву на обавезно социјално
осигурање, ако је такси возач запослено лице код послодавца),
- посебно осигурање за јавни превоз издато од регистрованог осигуравајућег друштва,
Пре издавања такси дозволе надлежни инспектор ће записнички констатовати да су испуњени услови
у складу са Законом и Одлуком и о томе донети решење.
Члан 9.
Ако поднета пријава за издавање такси дозволе не садржи све податке, односно да нису приложени
докази у смислу члана 5. и 8. ове Одлуке, Одсеку за финансије и привреду, затражиће од подносиоца
захтева да недостатке отклони. Рок за отклањање недостатака је 15 дана од дана пријема захтева.
У случају да подносилац не приложи потребне доказе за уклањање недостатака или ако нису
испуњени услови за обављање такси превоза утврђени овом Одлуком, Одсеку за финансије и привреду ће
одбацити, односно одбити захтев за издавање такси дозволе.
Члан 10.
Такси дозвола садржи:
- редни број дозволе,
- име и презиме такси возача, лични број (ЈМБГ),
назив предузетника или правног лица, седиште радње и пребивалиште,
уколико је предузетник члан, и назив такси удружења чији је члан,
регистарску ознаку, марку и тип такси возила,
адресу такси возача,
фотографију такси возача,
број кровне ознаке,
датум издавања и рок важења.
Такси дозвола за запослено лице у правном лицу не садржи податке о такси возилу.
Члан 11.
Превозници су обавезни да:
- све измене података које садржи такси дозвола, пријаве надлежном органу (који је издао такси
дозволу) у року од 3 дана од дана наступања измене,
- даном престанка обављања такси превоза, односно даном привременог прекида такси превоза,
врате такси дозволу и ознаку општине Нови Бечеј,
- даном раскида Уговора о раду са запосленим такси возачем, врате такси-дозволу
за тога возача,
- приликом продужења такси дозволе од Одсек за финансије и привреду добију потврду да возило
испуњава услове за обављање такси превоза у складу са Законом и овом Одлуком, а на бази записника
надлежног инспектора. Техничка исправност возила доказује се саобраћајно-техничком документацијом.
Уколико су испуњени услови из алинеје 4. овог члана, превознику се продужава такси дозвола.
Одсек за финансије и привреду води евиденцију издатих такси дозвола и врши проверу у АПР-у.
Члан 12.
Уколико превозник не продужи такси дозволу до дана истека рока, сматраће се да су привремено
престали услови за обављање такси превоза.
Изузетно, рок за продужење такси дозволе може да се одложити најдуже 15 (петнаест) дана
од дана истека дозволе превознику који из оправданих разлога није био у
могућности да до истека рока испуни услове из члана 5. или 6. ове Одлуке.
Одлагање продужења такси дозволе одобрава Одсек за финансије и привреду на писмени захтев
превозника који се подноси пре истека рока из члана 9. ове Одлуке.
Уколико превозник не продужи такси дозволу у горе наведеним роковима, сматраће се да превозник
нема такси дозволу.
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5. ТАКСИ ПРЕВОЗ
Члан 13.
Такси возач је обавезан да такси превоз започне:
са такси стајалишта,
на позив грађана,
на заустављање корисника услуга
Члан 14.
Такси возач је обавезан да приликом започињања вожње укључи таксиметар, и да га по завршетку
вожње искључи. За време превоза путника светло на такси ознаци предузећа, удружења и
предузетника мора бити угашено.
Уколико у такси возилу није укључен таксиметар, путник није у обавези да плати
накнаду за такси превоз.
Члан 15.
Такси возач је обавезан да такси превоз обави путем који путник одреди, односно најкраћим путем
до места опредељења путника.
Члан 16.
Такси возач је обавезан да прими у возило сваког путника у границама расположивих
седишта као и лични пртљаг путника у границама величине и носивости
простора за пртљаг.
Под личним пртљагом путника подразумевају се путне торбе и кофери чија укупна тежина не
прелази 30 килограма.
Такси возач је обавезан да се за време обављања такси превоза према путницима опходи са
пажњом и предусретљиво.
Члан 17.
Такси возач у време обављања такси делатности користи такси стајалишта. Изузетно, такси возач
позив може чекати где је дозвољено паркирање, а све у складу са позитивним прописима који
регулишу наведене области.блок рачуна.
Члан 18.
За време рада такси возач мора да има у возилу важећу такси дозволу и
Члан 19.
Када такси возило користи за сопствене потребе такси возач је обавезан да уклони кровне ознаке
или да исте прекрије на одговарајући начин.
Члан 20.
Такси возилом се не могу превозити:
1. деца до 6 година старости без пратиоца осим ако је родитељ или старатељ у споразуму са
такси возачем поверио превоз детета до места опредељења,
2. лица под дејством алкохола или дроге и лица оболела од заразне болести,
3. лица која својом одећом могу упрљати или оштетити унутрашњост возила,
4. посмртни остаци,
5. угинуле животиње,
6. експлозивне, лако запаљиве, отровне, радиоактивне, заразне, нагризајуће и друге материје
које због својих особина могу бити опасне по безбедност и здравље људи или могу нанети
другу штету.
Такси возилом могу се уз пристанак возача превозити и кућни љубимци (уз присуство
власника или пратиоца).
Члан 21.
Такси возач је обавезан да за време обављања такси превоза буде уредан, прикладно одевен и да
му такси возило буде уредно и чисто. Такси возач у току рада не сме бити одевен у тренерку, кратке
панталоне, шорц, мајицу без рукава, односно без кошуље или мајице, без ципела, патика, или сандала на
ногама.
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Члан 22.
Такси превозници са седиштам ван територије Општине Нови Бечеј, имају право да превозе путнике
из друге општине до одредишта на територији Општине Нови Бечеј и да исте по потреби врате.
Такси превозници из става 1. овог члана немају право да обављају такси превоз на територији
Општине Нови Бечеј нити да започињу такси превоз са територије Општине
Нови Бечеј.
6. НАКНАДА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 23.
Цене такси превоза слободно се формирају. Превозници су обавезни да пре почетка примене
нових односно измењених ценовника, писмено обавесте Одсек за финансије и привреду и приложе нови
ценовник.
У цену такси превоза урачунат је и превоз личног пртљага путника.
У ценовнику из претходног става може да се предвиди накнада за превоз пртљага који не спада у
лични пртљаг.
На захтев путника такси возач је обавезан да по извршеној услузи изда рачун који мора да садржи
следећи податке:
•
назив правног лица или предузетника
•
регистарски број возила
•
датум и време вожње
•
релацију вожње
•
цену за извршене услуге
•
печат
•
потпис
Члан 24.
У случају да није у могућности да изврши започети такси превоз на територији
Општине Нови Бечеј, такси возачу припада као накнада износ који у моменту прекида такси превоза
покаже таксиметар, умањен за цену старта, уз обавезу обезбеђивања другог такси возила.
Члан 25.
О пријему других путника у току такси превоза до места опредељења одлучује путник који је започео
коришћење такси превоза.
Ако путник који је примљен у току такси превоза наставља коришћење такси превоза после места
опредељења путника који је започео коришћење овог превоза наставак вожње се сматра започињањем
коришћења такси превоза.
Члан 26.
Ако више путника истовремено користе превоз до истог места опредељења, цену такси провоза
плаћају сви путници у једнаким деловима, према цени коју покаже таксиметар.
7. НАДЗОР
Члан 27.
Инспекцијски надзор над применом одредаба ове Одлуке, врши саобраћајни инспектор или
комунални инспектор, а по потреби и уз асистенцију саобраћајне полиције.
У вршењу послова инспекцијског надзора над применом закона о превозу и ове Одлуке, надлежни
инспектор, између осталог, овлашћен је да привремено одузме такси дозволу, забрани обављање такси
превоза, искључи возило којим се обавља превоз противно одредбама Закона, одреди место
паркирања и одузме саобраћајну дозволу и регистарске таблице у трајању од 48 сати, а у случају
поновног искључивања возила истог превозника у трајању од 5 дана. У свим наведеним ситуацијама
надлежни инспектор може да поднесе пријаву надлежном суду.
Члан 28.
Правно лице, предузетник и такси возач дужни су да надлежном инспектору, омогуће
неометано вршење послова, ставе на увид документа и да у року који инспектор одреди доставе потребне
податке и да поступе по налогу инспектора.
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8. KAЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 29.
Новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице:
1. ако за обављање такси превоза ангажује лице супротно одредбама члана 6.став 1.тачка 4. ове
Одлуке,
2. ако обавља такси превоз путника возилом које не испуњава услове из члана 7. став 1. тачке 1,2,3 и
5. ове Одлуке,
3. ако у такси возилу поседује таксиметар који није технички исправа, баждарен, пломбиран или
постављен тако да износ који откуцава није видљив за путника, или се његовим укључивањем
светло на такси ознаци не гаси (члан 7. став 1.тачка 4. ове Одлуке),
4. ако у такси возилу нема важећи ценовник или важећи ценовник постављен тако да није видљив за
путнике (члан 7. став 1.тачка 7. ове Одлуке),
5. ако у такси возилу не поседује идентификациони картон и ако исти није постављен на видном месту
(члан 7. став 1.тачка 8. ове Одлуке),
6. ако такси возило не испуњава услове из члана 7. став 1.тачке 9. ове Одлуке,
7. ако обавља такси превоз возилом које не испуњава услов из члана 7. став 1.тачка 10 и 11. ове
Одлуке,
8. ако неовлашћено уступи или на други начин отуђи ознаку из члана 7. став 1.тачка 10. ове Одлуке,
9. ако на такси возилу носи ознаку из члана 7. став 1.тачка 10. ове Одлуке, на чији изглед и димензије
Одсек за буџет, трезор и финансије и комунални инспектор нису дали сагласност (члан 7. став 2. ове
Одлуке),
10. ако све измене везане за податке које садржи такси дозвола не пријави надлежном органу у року од
3 дана од наступања измене (члан 11. став 1.алинеја 1. ове Одлуке),
11. ако у случају трајног, односно привременог престанка обављања такси превоза, при подношењу
пријаве надлежном органу не врати такси дозволу или кровну ознаку Општине (члан 11. став
1.алинеја 2. ове Одлуке),
12. ако у случају раскида уговора о раду са запосленим, не врати такси дозволу надлежном органу
(члан 11. став 1.алинеја 3. ове Одлуке),
13. ако не укључи таксиметар приликом започињања вожње и да га по завршетку вожње искључи (члан
14. ове Одлуке),
14. ако превоз обавља супротно члану 15. ове Одлуке,
15. ако поступи супротно члану 16. став 1 и 3 . ове Одлуке,
16. ако за време рада такси возач нема у возилу важећу такси дозволу или план насељеног места или
блок рачуна (члан 18. ове Одлуке),
17. ако користи такси возило за сопствене потребе, а није уклонио или прекрио кровну такси ознаку
(члан 19. ове Одлуке),
18. ако обавља такси превоз супротно одредбама члана 20. ове Одлуке,
19. ако за време обављања такси превоза не поштује одредбе члана 21. ове Одлуке,
20. ако такси превозник са седиштем ван територије Општине Нови Бечеј, започиње и обавља превоз
на територији Општине Нови Бечеј (члан 22. ове Одлуке),
21. ако на захтев путника не изда оверен рачун о извршеној услузи или изда рачун који не садржи све
прописане податке (члан 23. став. 4. ове Одлуке),
22. aко у случају немогућности да заврши започети такси превоз, поступи супротно одредбама члана 24.
ове Одлуке,
23. ако поступи супротно одредбама члана 25. ове Одлуке,
24. ако поступи супротно одредбама члана 28. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у фиксном
износу од 20.000,00 динара.
Члан 30.
Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај предузетник ако:
1. ако за обављање такси превоза ангажује лице супротно одредбама члана 5.став 2. ове Одлуке,
2. ако обавља такси превоз путника возилом, које не испуњава услове из члана 7. став 1. тачке 1,2,3 и
5. ове Одлуке,
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3. ако у такси возилу поседује таксиметар који није технички исправа, баждарен, пломбиран или
постављен тако да износ који откуцава није видљив за путника, или се његовим укључивањем
светло на такси ознаци не гаси (члан 7. став 1.тачка 4. ове Одлуке),
4. ако поступи супротно одредбама члана 7. став. 1. тачка 6. ове Одлуке,
5. ако у такси возилу нема важећи ценовник или је важећи ценовник постављен тако да није видљив
за путнике (члан 7. став 1.тачка 7. ове Одлуке),
6. ако у такси возилу не поседује идентификациони картон и ако исти није постављен на видном месту
(члан 7. став 1.тачка 8. ове Одлуке),
7. ако такси возило не испуњава услове из члана 7. став 1.тачке 9. ове Одлуке,
8. ако обавља такси превоз возилом које не испуњава услов из члана 7. став 1.тачка 10 и 11. ове
Одлуке,
9. ако неовлашћено уступи или на други начин отуђи ознаку из члана 7. став 1.тачка 10. ове Одлуке,
10. ако на такси возилу носи ознаку из члана 7. став 1.тачка 10. ове Одлуке, на чији изглед и димензије
Одсек за буџет, трезор и финансије и комунални инспектор нису дали сагласност (члан 7. став 2. ове
Одлуке),
11. ако све измене везане за податке које садржи такси дозвола не пријави надлежном органу у року од
3 дана од наступања измене (члан 11. став 1.алинеја 1. ове Одлуке),
12. ако у случају трајног, односно привременог престанка обављања такси превоза, при подношењу
пријаве надлежном органу не врати такси дозволу (члан 11. став 1.алинеја 2. ове Одлуке),
13. ако по раскиду уговора о раду са такси возачем, не врати такси дозволу надлежном органу (члан 11.
став 1.алинеја 3. ове Одлуке),
14. ако не укључи таксиметар приликом започињања вожње или не искључи светло на такси ознаци за
време превоза путника (члан 14. ове Одлуке),
15. ако превоз обавља супротно члану 15. ове Одлуке,
16. ако поступи супротно члану 16. став 1 и 3 . ове Одлуке,
17. ако за време рада такси возач нема у возилу важећу такси дозволу или план насељеног места или
блок рачуна (члан 18. ове Одлуке),
18. ако користи такси возило за сопствене потребе, а није уклонио или прекрио кровну такси ознаку
(члан 19. ове Одлуке),
19. ако обавља такси превоз супротно одредбама члана 20. ове Одлуке,
20. ако за време обављања такси превоза не поштује одредбе члана 21. ове Одлуке,
21. ако такси превозник са седиштем ван територије Општине Нови Бечеј, започиње и обавља превоз
на територији Општине Нови Бечеј (члан 22. ове Одлуке),
22. ако накнаду за обављени такси превоз наплати супротно одредби члана 23. став 1. и 2. ове Одлуке,
23. ако на захтев путника не изда оверен рачун о извршеној услузи или изда рачун који не садржи све
прописане податке (члан 23. став. 3. ове Одлуке),
24. aко у случају немогућности да заврши започети такси превоз, поступи супротно одредбама члана 24.
ове Одлуке,
25. ако поступи супротно одредбама члана 25. ове Одлуке,
26. ако поступи супротно одредбама члана 28. ове Одлуке.
Члан 31.
Новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00 динара, казниће се за прекршај правно лице које обавља
превоз путника, а није регистровано за обављање ове врсте делатности (члан 3. ове Одлуке).
Новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара, казниће се за прекршај одговорно лице у правном
лицу и физичко лице које обавља превоз путника, а није регистровано за обављање ове врсте делатности (члан
3. ове Одлуке).
Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара, казниће се за прекршај предузетник које обавља
превоз путника, а није регистрован за обављање ове врсте делатности (члан 3. ове Одлуке).
9. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 32.
Превозници су дужни да ускладе своје пословање са одредбама ове Одлуке у року од 6 месеци од
дана њеног ступања на снагу.
Члан 33.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
Општине Нови Бечеј“.
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2. КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ, на основу члана 50. Пословника Скупштине
општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 26/2016 – пречишћени текст), на седници
одржаној дана 23.5.2017. године, је утврдила пречишћен текст Одлуке о држању и кретању домаћих животиња
у општини Нови Бечеј, која обухвата:
1. Одлуку о држању и кретању домаћих животиња у општини Нови Бечеј („Службени лист Општине
Бечеј“, број 2/2007)
2. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о држању и кретању домаћих животиња у општини Нови
(„Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 19/2010)
3. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о држању и кретању домаћих животиња у општини Нови
(„Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 16/2012)
4. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о држању и кретању домаћих животиња у општини Нови
(„Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 14/2015)
5. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о држању и кретању домаћих животиња у општини Нови
(„Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 11/2017)

Нови
Бечеј
Бечеј
Бечеј
Бечеј

КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Брoj: II 02-352-49/2017
Дана: 23.5.2017. године

Председник комисије за прописе
Зора Ракић с.р.

ОДЛУКУ
О ДРЖАЊУ И КРЕТАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком прописују се услови за држање и заштиту домаћих животиња као и начин кретања кроз
насељена места, начин хватања и уништавања паса и мачака луталица, као и сакупљање и нешкодљиво
уклањање животињских лешева на територији општине Нови Бечеј.
Члан 2.
Домаћим животињама у смислу ове одлуке сматрају се папкари, копитари, пси, мачке, голубови, перната
живина, украсне и егзотичне птице, кунићи и пчеле.
Члан 3.
Држалац животиња из члана 2. ове одлуке дужан је да им обезбеди одговарајућу исхрану, негу, хигијенско
санитарне услове и здравствену заштиту као и да обезбеди да се држањем животиња не загађује околина и не
узнемиравају трећа лица.
Члан 4.
У посебним, прописно изграђеним и уређеним објектима могу се у складу са одредбама ове одлуке држати:
копитари, папкари, перната живина и голубови.
У становима и двориштима породичних стамбених зграда могу се држати пси и мачке и украсне и егзотичне
птице.
Члан 5.
У случају да држалац животиња посумња да је животиња оболела од неке заразне болести дужан је да о томе
одмах обавести најближу ветеринарску службу или ветеринарску инспекцију и да поступи по њиховом налогу.
II ДРЖАЊЕ ЖИВОТИЊА
Члан 6.
Не могу се држати копитари и папкари у насељеним местима на следећим подручјима и то:
- у стамбеним блоковима колективног становања,
- на удаљености мањој од 100 метара од здравствених и васпитно образовних објеката и објеката јавног
водоснабдевања,
- у централној зони по Генералном плану Новог Бечеја и централним зонама Регулационих планова насељених
места.
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Члан 7.
У објектима колективног становања могу се држати пси и мачке, голубови, украсне и егзотичне птице и то под
условима и на начин прописан овом одлуком.
Члан 8.
У објектима изграђеним на парцелама индивидуалног становања, могу се држати све врсте животиња из члана
2. ове одлуке под условима и на начин прописан овом одлуком.
1. Копитари и папкари
Члан 9.
У објектима из члана 4. Ове Одлуке, копитари и папкари могу се дртжати под условом да објекти буду изграни
од тврдог материјала, осветљени са природном вентилацијом, вратима окренутим према дворишту и повезан на
осочну јаму.
Јама за осоку мора бити изграђена од бетона или другог воденог пропусног материјала, са поклопцем и са ном
испод нивоа ђубришта.
У објектима из члана 4. ове Одлуке, мора се изградити ђубриште за чврст стајњак од бетона или другог
водонепропустног материјала, са нагибом према сабирном каналу-кинети за сакупљање оцеђене воде из
стајњака која је повезана са јамом за осоку.
Ђубришта за стајњак и осочне јаве морају се чистити и празнити периодично, у зависности од броја и врсте
домаћих животиња, тако да се не дозволи загађење животне средине и не угрози здравље људи.
Члан 9а.
Број грла копитара и папкара који могу да се држе у посебно изграђеним објектима и на деловима територије
општине Нови Бечеј који нису наведени у члану 6. Ове Одлуке, мора бити до броја предвиђеног за регистрацију
фарме који је утврђен Правилником о ветеринарско-санитарним условима објеката за узгој и држање копитара,
папкара, живине и кунића („Службени гласник РС“, број 81/2006).
Члан 9б.
Посебно изграђен објекат из члана 9. ове одлуке мора да буде удаљен од најближег стамбеног или
пословног простора на суседној парцели најмање петнаест метара.
2. Перната живина
Члан 10.
У објектима из члана 4. ове Одлуке у дворишту, помоћном објекту, ограђеном простору или кавезу, може се
држати живина и друге пернате животиње под условом да се не узнемиравају трећа лица и не загађује
околина.
Помоћни објекат, као и под у ограђеном простору или кавезу из става 1. овог члана, мора да буде изграђен
од тврдог материјала који се мора чистити и дезинфиковати периоднично, у зависности од броја и врсте
домаћих животиња, тако да се не дозволи загађење животне средине и не угрози здравље људи.“
Помоћни објекат, ограђени простор или кавез из става 1. овог члана, мора да буде удаљен најмање
петнаест метара од најближег стамбеног или
пословног простора на суседној парцели.
Члан 10а.
У објектима из члана 4. ове Одлуке у дворишту, помоћном објекту, ограђеном простору или кавезу, могу се
држати највише пет комада живине или других пернатих животиња, по једном квадратном метру.
3. Голубови
Члан 11.
У објектима колективног становања голубови се могу држати у посебно изграђеним просторијама на тавану ,
или заједничкој тераси а под условом да се не узнемиравају суседи, не загађује околина и да постоји сагласност
скупштине зграде, односно сагласност свих власника тавана или заједничке терасе.
На изграђеним парцелама индивидуалног становања голубови се могу држати у посебно изграђеним објектима,
или кавезима у дворишту или посебно изграђеним просторијама на тавану, под условом да се не узнемиравају
суседи и не загађује околина.
У заједничком дворишту породичне стамбене зграде голубови се могу држати само уколико постоји сагласност
свих корисника заједничког дворишта.
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4. Пси и мачке
Члан 12.
Пси и мачке могу се држати под условима и на начин да не узнемиравају и угрожавају безбедност трећих лица.
Држалац пса или мачке дужан је да се о овим животињама брине и да им обезбеди потребне санитарне и
хигијенске услове као и лечење.
Држалац пса је дужан да га упише у регистар на начин прописан законом.
Члан 13.
Пас се мора држати у посебно ограђеном простору или везан на ланцу тако да не може угрозити пролазнике и
суседе.
Пас се може пуштати ван ограђеног простора односно са ланца ако не постоји могућност да напусти двориште
или на други начин угрози пролазнике и суседе.
На улазу у двориште на видном месту мора бити истакнут натпис: "Чувај се пса".
Члан 14.
У дворишту породичне стамбене зграде могу се држати највише два пса и њихов подмладак најдуже до четири
месеца старости, осим у одгајивачницама, где се могу држати пси у већем броју по зоохигијеничарским мерама
које утврђује надлежна ветеринарска инспекција.
У заједничком дворишту стамбене зграде пас се може држати само ако постоји сагласност свих корисника
заједничког дворишта.
У дворишту породичне стамбене зграде, из оправданог разлога, могу се држати и више од два пса а највише
четири, у складу са овом одлуком (пси гоничи, чувари стоке).
Члан 15.
У објектима колективног становања једно домаћинство може држати у стану једног пса и једну мачку.
Младунчад животиња из става 1. овог члана могу се држати у стану најдуже до четири месеца старости.
Члан 16.
У објектима колективног становања није дозвољено држање паса и мачака на балкону, тераси или лођи и
заједничким просторијама.
Члан 17.
Држалац пса је дужан да пса изводи на кратком поводнику са заштитном корпом на њушци.
Изузетно пси малог раста и штенад до четири месеца старости могу се изводити без заштитне корпе.
Члан 18.
Пси се могу пуштати са поводника само на за то одређеним зеленим површинама под контролом држаоца пса.
Јавно предузеће "Комуналац", ће по прибављеном мишљењу Одсека за урбанизам и комунално стамбене
послове, обележити зелене површине на којима се пси могу пуштати без поводника.

Члан 19.
Уколико пас или мачка при извођењу из стамбене просторије запрљају заједничко степениште или другу
заједничку просторију држалац животиње је дужан да без одлагања запрљану површину почисти и опере.
Уколико пас или мачка запрљају јавну површину, држалац животиње је дужан да је без одлагања очисти.
Члан 20.
Држалац паса и мачака обавезан је једанпут годишње обавити код надлежне ветеринарске службе цепљење
против беснила и других заразних болести.
Члан 21.
Забрањено је држање и кретање паса расе "пит-бул теријер" на територији општине Нови Бечеј.
Забрањено је извођење паса на купалиштима.
Забрањено је организовање и одржавање борбе паса на територији општине Нови Бечеј.
5. Украсне и егзотичне птице
Члан 22.
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У објектима колективног становања могу се у становима држати украсне и егзотичне птице на начин којим се не
узнемиравају суседи.
У објектима индивидуалног становања у двориштима и у кавезима могу се држати украсне и егзотичне птице.
6. Кунићи
Члан 23.
Кунићи могу да се држе у помоћним објектима и просторијама, као и у двориштима индивидуалне стамбене
изградње свих типова у ограђеном простору или у кавезу.
Помоћни објекат или просторија, ограђени простор или кавез за држање кунића мора да буде изграђен од
тврдог материјала који се може лако чистити и дезинфиковати.
У помоћном објекту или просторији, ограђеном простору или у кавезу могу се држати највише два кунића на
једном квадратном метру.
Ако двориште, помоћни објекат или просторију користи више власника или корисника, кунићи се могу држати
под условима прописаним овом Одлуком само ако се с тим сагласе сви власници, односно корисници дворишта,
помоћног објекта или просторије.
7. Пчеле
Члан 24.
Пчеле се могу држати под следећим условима:
Пчелињаци се могу држати, односно постављати на отвореном простору, тако да су удаљени најмање 50 метара
од стамбених објеката, објеката за држање стоке, објеката водоснабдевања и јавних путева, а улаз у кошнице
не сме бити окренут према овим објектима.
Држалац пчела је дужан да предузима све мере редовног одржавања пчелињих друштава.
Уколико је пчелињак на паши ван насељеног места и држалац није стално присутан, без обзира на број
кошница, мора на видном месту да истакне своје име и презиме и пуну адресу, а кошнице да обележи редним
бројевима.
III КРЕТАЊЕ ПАПКАРА, КОПИТАРА И ПЕРНАТЕ ЖИВИНЕ
Члан 25.
Кретање папкара копитара и пернате живине, дозвољено је само у пратњи чувара који не може бити млађи од
14 година.
Потребан број чувара, у зависности од броја животиња, одредиће надлежни органи Месне заједнице о чему ће
обавестити надлежан орган општинске управе.

Члан 26.
Улице којима се животиње из чл. 25. ове одлуке могу кретати до излаза из насељеног места на пут до утрина и
пашњака и назад, одредиће надлежни органи месне заједнице, о чему ће на пригодан начин обавестити
држаоце животиња, и надлежан орган општинске управе.
Члан 27.
У насељеном месту забрањено је остављање и задржавање домаћих животиња на јавним површинама.
IV ХВАТАЊЕ И УНИШТАВАЊЕ ПАСА И МАЧАКА ЛУТАЛИЦА
IV ПОСЛОВИ ЗООХИГИЈЕНЕ
Члан 28.
Зоохигијеничарски послови обухватају:
нешкодљиво уклањање лешева са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање
такмичења или промет животиња
транспорт или организовање транспорта лешева животиња са јавних површина и објеката из тачке 2.става
1.овог члана, до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла на начин који не
представља ризик по друге животиње, људе или животну средину
хватање и збрињавање напуштених животиња у прихватилишта за животиње
спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера
дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене
Послове зоохигије на територији општине Нови Бечеј, одређене ставом 1. тачкама 1., 2. и 3. овог члана, се
поверавају Јавном предузећу "Комуналац"Нови Бечеј ( у даљем текст ЈП „Комуналац“)
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Послове зоохигије на територији општине Нови Бечеј, одређене ставом 1. тачка 4. овог члана, се поверавају
Јавном предузећу "Дирекција"Нови Бечеј ( у даљем тексту: ЈП „Дирекција“).“
Члан 28а.
Послове хватања, превоза и смештаја паса и мачака луталица и паса без надзора, као и послове одузимања
паса и мачака по налогу комуналног инспектора, мора се обављати савременим методама и на хуман начин, у
складу са Правилником о условима и мерама за хумано хватање и уништавање паса и мачака луталица
(„Службени гласник РС“, број 29/94)
Уколико власници паса и мачака немају услова за држање истих, могу се обратити надлежној комуналној
инспекцији са захтевом да се пас или мачка предају у прихватилиште, приликом чега се поступа у складу са
Програмом контроле смањења популације напуштених паса и мачака.
Трошкови настали збрињавањем паса и мачака описаним ставом 2. овог члана сноси власник односно држалац
пса или мачке.
Програм контроле смањења популације напуштених паса и мачака ће на основу ове одлуке израдити радна
група формирана посебном одлуком Општинског већа у року од годину дана од дана усвајања ове одлуке и исти
доставити надлежном органу на усвајање.
Члан 29.
Сакупљање и уклањање животињских лешева, врши се на начин који је нешкодљив за здравље људи, односно
на начин који обезбеђује заштиту стоке од сточне заразе.
Члан 30.
Сакупљање и уклањање лешева животиња врши ЈП „Комуналац“, на позив држаоца животиње у року који не
може бити дужи од 24 сата од тренутка када је позив примљен.
Животињске лешеве чији је држалац непознат, сакупља и уклања ЈП „Комуналац.
ЈП „Комуналац“о преузетом лешу животиње води евиденцију, а држаоцу животиње издаје потврду о
преузимање леша животиње.
У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја у сакупљању и уклањању лешева животиња
службе из члана 28. став 2. и 3. ове одлуке, дужне су да о томе одмах обавесте Одсек за урбанизам, стамбенокомуналне послове, грађевинарство и заштиту животне средине и да истовремено предузму мере за отклањање
узрока поремећаја.
Члан 30а.
Сакупљање и нешкодљиво уклањање лешева животиња се мора обављати у складу са Правилником о начину
разврставања и поступања са споредним производима животињског порекла, ветеринарско-санитарним
условима за изградњу објеката за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског
порекла, начину спровођења службене контроле и самоконтроле, као и условима за сточна гробља и јаме
гробнице („Сл.гласник РС“ бр. 31/11, 97/13 и 15/15).“
Члан 31.
Поверавање послова зоохигијене ЈП“Дирекција“ одређених чланом 28.став 1. тачка 4. ове одлуке примењују се
од 01.01.2016.године.
Поверавање послова зоохигијене ЈП“Комуналац“ одређених чланом 28.став 1.тачка 3. ове одлуке примењују се
од 01.01.2016.године.
VI НАДЗОР
Члан 32.
Инспекцијски надзор над применом и спровођењем одредаба ове одлуке врши Комунална инспекција.
VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 33.
Новчаном казном у фиксном износу од 75.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1. држи копитаре и папкаре на подручју насељених места утврђеним у члану 6. ове одлуке;
2. држи домаће животиње у објектима и просторијама супротно одредбама чланова 9, 9/а, 9/б, 10, 10/а, 11.
став 1. и 2., 23. став 1. 2. и 3. ове Одлуке
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3. не уклања животињске лешеве у складу са чланом 31. ове одлуке;
4. неовлашћено обавља послове хватања, сахрањивања и уништавања домаћих животиња.
5. Држи псе и њихов подмладак у броју и на начин супротан одредбама члана 13. и 14. став 1. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у фиксном
износу од 15.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у фиксном износу од 40.000,00
динара.
Члан 34.
Новчаном казном у фиксном износу од 12.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:
1. држи папкаре и копитаре на подручју насељених места утврђеним у члану 6. ове одлуке;
2. Држи домаће животиње у објектима и просторијама супротно одредбама чланова 9, 9/а, 9/б, 10, 10/а, 11.
став 1. и 2., 23. Став 1. 2. и 3. Ове Одлуке
3. Држи животиње у зједничком дворишту без сагласности осталих власника односно корисника (члан 11. став
3. члан 14. став 2. и члан 23. став 4. ове Одлуке)
4. држи псе и њихов подмладак у броју и на начин супротно одредбама члана 13. и 14. став 1. ове одлуке;
5. држи псе и мачке и њихову младунчад у колективном становању у броју и на начин супротно одредбама члан
15. и 16. ове одлуке;
6. изводи пса супротно члану 17. и 18. став 1. ове одлуке
7.не очисти и опере запрљано заједничко степениште или другу заједничку просторију или јавну површину
прописано чланом 19. ове одлуке;
8. не поступи у складу са чланом 20. ове одлуке;
9. поступи супротно одредби члана 21. ове одлуке;
10. држи пчеле супротно одредбама члана 24. ове одлуке;
11. ако попступи супротно одредби члана 27. ове одлуке.
12.Дозволи кретање копитара, папкара и пернате живине супротно члану 25. и 26. ове Одлуке.
13. не пријави угинуће домаће животиње ЈП“Комуналац“ ради нешкодљивог уклањања леша животиње.
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 35.
До испуњења услова из члана 28. ове Одлуке, послове хватања и уништавања паса и мачака луталица
обављаће хигијеничарска служба која у складу са Правилником свој рад обезбеђује на начин који омогућава
хватање, смештај и уништавање ових животиња на хуман начин.
Члан 36.
Држаоци животиња из члана 2. ове одлуке дужни су да држање животиња ускладе са овом одлуом у року од:
6 месеци за псе, мачке, голубове, украсне и егзотичне птице, куниће и пчеле
12 месеци за папкаре, копитаре и пернату живину
од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 37.
О спровођењу ове одлуке као и другим важним питањима у вези са држањем животиња оствариће се пуна
сарадња са удружењима која се баве гајењем и бригом о животињама.
Члан 38.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
3. КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ, на основу члана 50. Пословника Скупштине
општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 26/2016 – пречишћени текст), на седници
одржаној дана 23.5.2017. године, је утврдила пречишћен текст Одлуке о јавним паркиралиштима на територији
општине Нови Бечеј, која обухвата:
1. Одлуку о јавним паркиралиштима на територији општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“,
број 5/2012)
2. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима на територији општине Нови Бечеј
(„Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 8/2017)
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КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Брoj: II 02-344-17/2017
Дана: 23.5.2017. године

Председник комисије за прописе
Зора Ракић с.р.

ОДЛУКУ
O ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком одређују се услови и начин организовања послова на уређивању, одржавању и коришћењу
јавних паркиралишта на територији општине Нови Бечеј.
Члан 2.
Послове управљања, коришћења и одржавања јавних паркиралишта на територији општине вршиће се у складу
са Одлуком о одржавању чистоће („Сл. лист општине Нови Бечеј“ бр.15/2010-пречишћен текст)
Члан 3.
Јавна паркиралишта у смислу ове одлуке су површине јавне намене односно грађевинско земљиште одређено
за паркирање возила.
Члан 4.
Јавна паркиралишта могу да буду: стална, привремена и повремена.
Стална паркиралишта су јавне гараже, посебно изграђене површине јавне намене за паркирање возила и јавне
саобраћајне површине које су посебно одређене и обележене за паркирање возила.
Привремена паркиралишта су привремено уређене површине јавне намене, односно грађевинско земљиште,
које су до привођења намени утврђеној урбанистичким планом, посебно одређене и обележене за паркирање
возила.
Повремена паркиралишта су површине јавне намене, односно грађевинско земљиште у непосредној близини
објекта односно простора на којима се одржавају спортске, културне, уметничке, сајамске и друге приредбе и
скупови од значаја за општину, за време њиховог трајања, које су посебно одређене и обележене за паркирање
возила.
Члан 5.
Јавна паркиралишта, с обзиром на врсту возила, могу да буду одређена за паркирање:
1. Путничких возила
2. Аутобуса
3. Теретних возила
4. Мотоцикала, мопеда, лаких трицикала, тешких трицикала, лаких четвороцикала, тешких четвороцикала
5. Прикључних возила
6. Бицикала
Јавна паркиралишта могу да буду истовремено одређена и за паркирање различитих врста возила из става 1.
овог члана.
II ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПАРКИРАЛИШТА
Члан 6.
Јавна паркиралишта (локацију, број места и врста ) одређују се на основу Програма привременог коришћења
површина јавне намене, у складу са овом Одлуком.
Програм из става 1. овог члана доноси ЈП''Дирекција'' Нови Бечеј за сваку календарску годину.
Члан 7.
Јавна паркиралишта обележавају се саобраћајном сигнализацијом у складу са прописима о безбедности
саобраћаја.
ЈП“ Дирекција“ Нови Бечеј дужно је да води евиденцију о саобраћајној сигнализацији на јавним
паркиралиштима.
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Члан 8.
Корисником јавног паркиралишта у смислу ове одлуке сматра се возач, односно власник возила (у даљем
тексту: корисник).
Корисник је дужан да користи јавно паркиралиште у складу са саобраћајном сигнализацијом из члана 7. став 1.
ове одлуке.
Члан 9.
Паркинг места за особе са инвалидитетом могу да користе лица којима су оштећени екстремитети битни за
управљање возилом, лица оболела од дистрофије, параплегије, квадриплегије и церебралне парализе, која за
кретање користе инвалидска колица, лица која имају оштећење вида најмање 90%, ратни и мирнодопски војни
инвалиди, цивилни инвалиди рата од I до IV групе инвалидности, лица на дијализи, лица која су власници или
корисници возила која имају уграђене ручне команде, лица која имају права на пратиоце, туђу негу и помоћ, а
којима је ово право утврђено решењем надлежног органа.
На основу захтева странке општинска управа издаје решење о испуњености услова из става 1. овог
члана.
Уз захтев за издавање решења о испуњености услова из става 1. овог члана подноси се:
1. Фотокопија личне карте
2. Фотокопија саобраћајне дозволе са идентичном адресом власника возила са адресом из личне карте
3. Фотокопија решења о степену инвалидитета издатог од стране надлежног органа
4. Фотокопија личне карте старатеља особе са инвалидитетом (уколико је одређен старатељ)
5. Фотокопија доказа о старатељству особе са инвалидитетом
Решење издаје Општинска управа, Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене послове и заштиту
животне средине, у року од 15 дана од подношења уредног захтева.
Жалба на решење се изјављује Општинском већу.
Члан 10.
На основу решења о испуњености услова из члана 9. став 1. ове одлуке се издаје налепница за означавање
возила особа са инвалидитетом, односно члана заједничког домаћинства.
Орган који је донео решење из члана 9. става 1. ове одлуке, издаје и налепницу из става 1. овог члана.
Изглед и димензије налепнице морају бити у складу са Правилником о посебном знаку за означавање возила
којим управља лице коме су оштећени екстремитети битни за управљање возилом („Сл. лист СФРЈ“ бр. 2/83 и
64/86 и „Сл. лист СЦГ“ бр.1/2003-уставна повеља)
Налепница се издаје за сваку текућу годину.
Члан 11.
Уколико
је особи са инвалидитетом за претходну годину одобрено коришћење паркинг места са
инвалидитетом, за сваку наредну годину уз захтев прилаже само решење од претходне календарске године, на
основу чега јој се продужава решење и издаје налепница за текућу календарску годину.
Члан 12.
На јавним паркиралиштима забрањено је:
1. Паркирање возила супротно саобраћајном знаку, хоризонталној и вертикалној сигнализацији као и на
други начин ометање коришћења јавног паркиралишта
2. Паркирање нерегистрованог возила
3. Остављање неисправног и хаварисаног возила, односно прикључног возила без сопственог погона, као
и других ствари и предмета
4. Заузимање паркинг места путем ограђивања или ометања паркирања других возила
5. Постављање ограде или сличне препреке без одобрења надлежног органа управе
6. Прање и поправка возила и друге радње које доводе до прљања и уништавања јавног паркиралишта.
III НАДЗОР
Члан 13.
Надзор над применом одредаба ове Одлуке и над законитошћу рада јавних предузећа врши орган управе
надлежан за послове комуналне инспекције.
Члан 14.

23. мај 2017.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 15

16

У случајевима када се јавно паркиралиште користи супротно одредбама ове Одлуке, комунални инспектор
наредиће возачу, ако је присутан, да одмах уклони возило под претњом принудног извршења.
Ако се корисник не налази на лицу места, комунални инспектор ће донети решење којим ће наредити да
се возило уклони у одређеном року, под претњом принудног извршења. Ово решење се причвршћује на возило
уз назначење дана и часа, када је причвршћено, а тиме се сматра да је достављање извршено.
Принудно извршење из става 1. и 2. овог члана спроводи се по донетом закључку о дозволи извршења
од стране комуналног инспектора, употребом специјалног возила.
Члан 15.
Трошкови уклањања возила по налогу комуналног инспектора употребом специјалног возила, наплаћује се
кориснику.
IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако користи
јавно паркиралиште супротно одредбама члана 12. ове Одлуке.
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се и одговорно лице у правном лицу за
прекршај из става 1. овог члана.
Новчаном казном у фиксном износу од 25.000,00 динара казниће се за предузетник за прекршај из става 1.
овог члана.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара казниће се за физичко лице за прекршај из става 1. овог члана.
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Сл. листу општине Нови Бечеј''.
4. КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ, на основу члана 50. Пословника Скупштине
општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 26/2016 – пречишћени текст), на седници
одржаној дана 23.5.2017. године, је утврдила пречишћен текст Одлуке о јавном превозу путника на територији
општине Нови Бечеј, која обухвата:
1. Одлуку о јавном превозу путника на територији општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“,
број 15/2010)
2. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о јавном превозу путника на територији општине Нови Бечеј
(„Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 14/2017)
КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Брoj: II 02-344-18/2017
Дана: 23.5.2017. године

Председник комисије за прописе
Зора Ракић с.р.
ОДЛУКА О ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се организација и начин обављања јавног превоза путника на територији
општине Нови Бечеј (у даљем тексту: општина), с тим што ће се ауто-такси превоз регулисати посебном
одлуком.
Члан 2.
Јавни превоз путника обавља се као градски и приградски превоз.
Јавни превоз путника у градском и приградском саобраћају сматра се комуналном делатношћу у смислу
одредаба Закона о комуналним делатностима.
Члан 3.
Градским превозом у смислу одредаба ове одлуке, сматра се јавни превоз путника аутобусом на подручју
насељеног места Нови Бечеј.
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Члан 4.
Приградским превозом у смислу одредаба ове одлуке сматра се јавни превоз путника аутобусом између
насељеног места Нови Бечеј и насељених места на територији општине, Ново Милошево, Кумане и Бочар.
II ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ
Члан 5.
Градски и приградски превоз може вршити правно лице које испуњава Законом прописане услове и услове
прописане овом одлуком, са којим се закључи уговор о превозу.
Члан 6.
Уговор о превозу закључује се са превозником који се јави на јавни конкурс и понуди најповољније услове
за обављање јавног превоза.
Члан 7.
Јавни конкурс се расписује за градски и приградски саобраћај заједно.
Члан 8.
Одлуку о расписивању јавног конкурса за избор најповољнијег превозника доноси Oпштинско веће.
Одлука из претходног става садржи:
- назначење да се јавни конкурс расписује за градски и приградски превоз као целину,
- задати ред вожње на свакој линији,
- критеријуме који утичу на избор најповољнијег превозника,
- време на које се јавни превоз поверава,
- орган који спроводи јавни конкурс,
- рок трајања јавног конкурса и
- друге услове од значаја за спровођење јавног конкурса.
Члан 9.
Критеријуми за избор најповољнијег превозника су техничка опремљеност и цена.
Члан 10.
Одлуку о избору најповољнијег превозника доноси Општинско веће.
За спровођење јавног конкурса Општинско веће образује посебну комисију.
Члан 11.
Са најповољнијим превозником закључује се уговор о превозу.
Уговором из претходног става утврђује се: назив превозника, услови под којима се превоз поверава, време
на које се уговор закључује, услови и поступак раскида уговора пре истека времена на који је закључен и
права и обавезе које из тога проистичу.
Уговор о превозу у име општине закључује Председник општине.
Члан 12.
По закључењу уговора о превозу, превозник може отпочети и обављати превоз у градском и приградском
саобраћају ако има регистрован и оверен ред вожње и доказ о исправности возила.
Регистрацију и оверу реда вожње за градски и приградски превоз врши Општинска управа Одсек за
урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство, локално-економски развој и заштиту животне
средине (у даљем тексту: надлежни орган).
Превозник са којим је закључен уговор о превозу, дужан је да, у року 15 дана од дана закључења уговора,
поднесе надлежном органу захтев за регистрацију и оверу реда вожње.
Уколико не поднесе захтев за регистрацију и оверу реда вожње у складу са ставом 3. овог члана или му
захтев буде одбијен, уговор о превозу се раскида, а поступак за поверавање послова јавног превоза
понавља.
Члан 13.
Уз захтев за регистрацију реда вожње у градском и приградском саобраћају подноси се: закључен уговор о
превозу, извод из регистра о вршењу делатности јавног линијског превоза путника, као и доказ о
испуњености законом прописаних услова.
Овера реда вожње врши се за период за који је закључен уговор о превозу.
Регистар оверених редова вожње садржи нарочито: назив превозника, назив линије, број полазака на
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линији, рок важења реда вожње и друго.
Надлежни орган дужан је да изврши регистрацију и оверу реда вожње или да одбије захтев за регистрацију и
оверу реда вожње у року од 15 дана од дана подношења захтева.
Члан 14.
О почетку обављања превоза обавештавају се корисници превоза путем средстава јавног информисања, као
и истицањем обавештења на аутобуским стајалиштима у насељеним местима.
Члан 15.
Превозник се мора придржавати регистрованог и овереног реда вожње.
Превоз по реду вожње може се привремено обуставити или изменити у случајевима и на начин утврђен
законом.
Превоз по реду вожње може се привремено обуставити и у другим случајевима по претходно прибављеној
сагласности Општинског већа.
Члан 16.
Градски и приградски превоз могу се вршити аутобусима који испуњавају законом прописане услове и услове
прописане овом одлуком.
Аутобуси у градском и приградском превозу морају бити чисти и проветрени.
Члан 17.
Укрцавање и искрцавање путника врши се на аутобуској станици и аутобуским стајалиштима која су унета
у ред вожње.
Члан 18.
Путници улазе у аутобус на задња врата, а излазе из аутобуса на предња и средња врата. Изузетно право да
улазе на предња врата имају: инвалиди, старија болесна лица, труднице и лица са малом децом до пет година
старости.
Члан 19.
У аутобус са једним чланом посаде путници улазе на предња врата.
Члан 20.
По уласку у аутобус путник је дужан купити возну карту, односно дужан је показати исправу на
основу које има право превоза (у даљем тексту: возна исправа).
Члан 21.
Уколико се после закључивања уговора о поверавању послова јавног превоза, укаже потреба за
повећањем цене превоза у градском и приградском саобраћају, због повећаних трошкова који на те цене
утичу, превозник сачињава предлог новог ценовника и доставља га на сагласност Општинском већу.
Нови ценовник се може примењивати по добијању сагласности Општинског већа.
Члан 22.
На захтев овлашћеног лица превозника, путник је дужан да покаже возну карту или да цену плати у
аутобусу.
Уколико путник одбије да плати цену превоза из претходног става, дужан је дати своје личне податке
овлашћеном лицу превозника и напустити аутобус на првом следећем стајалишту.
Податке о лицу из става 2. овог члана превозник доставља комуналној инспекцији ради покретања
прекршајног поступка.
Члан23.
Путник у аутобусу може заузети само једно место.
Седишта се не могу резервисати изузев за лица из члана 18. став 2. ове одлуке.
Члан 24.
Пре заустављања аутобуса кондуктер најављује назив станице, односно стајалишта.
Ако у аутобусу нема слободних места кондуктер је дужан на станици, односно стајалишту објавити да је
аутобус попуњен и не сме отварати задња врата.
Возач не сме кренути док сви путници који желе да изађу не изађу из аутобуса.
Члан 25.
Сигнал за полазак и заустављање аутобуса даје кондуктер.
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Путник може дати сигнал за заустављање аутобуса само у случају непосредне опасности.
Члан 26.
Отварати и затварати врата на аутобусу могу само кондуктер и возач.
Кондуктер не сме дати знак за полазак аутобуса пре него што сва врата на аутобусу буду затворена.
Док је аутобус у покрету врата се не смеју отварати.
Возач не сме напустити своје радно место док не угаси мотор и закочи аутобус.
Члан 27.
У случају прекида вожње због квара на аутобусу путници излазе из аутобуса на месту заустављања, а
превозник је дужан обезбедити превоз путника са купљеним возним картама до места одредишта.
Члан 28.
Путник може унети у аутобус лични пртљаг који се може сместити изнад и испод седишта или држати у
крилу, а да при том не смета другим путницима.
Путник може унети у аутобус и склопљена дечија колица и пецарошки прибор.
Члан 29.
Ствари нађене у аутобусу предају се кондуктеру о чему је дужан издати потврду.
Уколико се власник нађених ствари не јави у току вожње кондуктер је
овлашћеном лицу превозника одмах после завршетка смене.
Превозник је дужан нађене ствари предати у року од осам дана надлежном органу.

дужан ствари предати

Члан 30.
У градском и приградском саобраћају забрањено је:
- улазити у аутобус преко реда,
- разговарати са возачем или ометати у раду кондуктера,
- узнемиравати путнике (певањем, свирањем или буком),
- пушити, бацати отпатке и слично,
- улазити у аутобус када је кондуктер објавио да нема слободних места.
О реду у аутобусу дужни су се старати чланови посаде аутобуса.
Уколико путник нарушава ред у аутобусу вршењем радњи из става 1. овог члана, чланови посаде аутобуса
могу наредити путнику да напусти аутобус одмах или на првом следећем стајалишту.
Члан 31.
У градском и приградском превозу не могу се превозити:
- деца испод шест година старости без пратиоца,
- лица оболела од заразних болести,
- лица у напитом стању,
- лица која својом прљавом одећом могу оштетити путнике и седишта у аутобусу,
- животиње,
- посмртни остаци,
- експлозив,
- лако запаљиве, радиоактивне, нагризајуће и заразне материје и органски пероксиди.
III СТАЈАЛИШТА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ
Члан 32.
Аутобуска стајалишта у градском и приградском превозу утврђује Општинско веће. Општинско веће утврђује
која стајалишта у градском и приградском превозу могу да се користе као стајалишта у међумесном
превозу.
IV ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 33.
На питања која нису уређена овом одлуком сходно се примењују Општи услови превоза у међумесном и
међурепубличком саобраћају, које утврђује Привредна комора Србије.
Члан 34.
У аутобусима са једним чланом посаде права и обавезе која су одлуком предвиђена за кондуктера
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преузима возач аутобуса.
V НАДЗОР
Члан 35.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши Општинска управа, Одсек за инспекцијске службе.
Инспекцијски надзор по овој одлуци врши комунални инспектор и општински саобраћајни инспектор (у
даљем тексту: надлежни инспектор).
Члан 36.
Надлежни инспектор има право и дужност да у вршењу инспекцијског надзора:
- прегледа возила којима се обавља градски и приградски превоз и контролише потребну документацију за
возила (путне налоге за возила, уговоре о закупу возила, саобраћајне дозволе и друго), као и да ли возила
испуњавају услове предвиђене законом и овом одлуком;
- контролише важеће и оверене редове вожње;
- утврђује идентитет превозног особља и других одговорних лица за обављање превоза контролом личних
карата и других одговарајућих исправа.
Члан 37.
У вршењу инспекцијског надзора инспектор је дужан и овлашћен да:
1. нареди отклањање утврђених недостатака у погледу:
- испуњености прописаних услова и начина за обављање јавног превоза у складу са законом и овом
одлуком;
- придржавања реда вожње;
- уредне контроле техничке исправности возила;
- других недостатака које уочи у вршењу контроле;
2. поднесе предлог за раскид уговора о превозу када утврди да превозник не обавља градски и
приградски превоз путника у складу са овереним редом вожње.
VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 38.
Новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице коме су поверени
послови јавног превоза путника уколико:
- започне или обавља јавни превоз путника у градском или приградском саобраћају без регистрованог и
овереног реда вожње у складу са овом одлуком.
За прекршај из става 1. казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у фиксном износу од
20.000,00 динара.
Члан 39.
Новчаном казном у износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице коме су поверени послови
јавног превоза путника уколико:
- не поднесе захтев за регистрацију и оверу реда вожње у року од 15 дана од дана закључења уговора о јавном
превоз;
- не придржава се овереног реда вожње;
- мења или укине линију без претходног одобрења Општинског већа у смислу члана 15. став 3. ове одлуке;
- превози путнике аутобусима који не испуњавају услове прописане законом и овом одлуком;
- врши укрцавање и искрцавање путника ван аутобуске станице или аутобуског стајалишта који су унети у ред
вожње;
- превози лица, животиње и ствари чији је превоз забрањен у градском и приградском саобраћају у смислу
члана 31. ове одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у фиксном
износу од 20.000,00 динара.
Члан 40.
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:
- не плати возну карту;
- нарушава ред у аутобусу вршећи радње које су забрањене чланом 30. ове одлуке.
Члан 41.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Нови Бечеј".
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5. КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ, на основу члана 50. Пословника Скупштине
општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 26/2016 – пречишћени текст), на седници
одржаној дана 23.5.2017. године, је утврдила пречишћен текст Одлуке о канализацији, која обухвата:
1. Одлуку о канализацији („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 9/2007)
2. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о канализацији („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 12/2008)
3. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о канализацији („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 11/2017)
КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Брoj: II 02-352-47/2017
Дана: 23.5.2017. године

Председник комисије за прописе
Зора Ракић с.р.
ОДЛУКА О КАНАЛИЗАЦИЈИ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком се прописују услови и начин организовања послова у вршењу комуналних делатности одвођења
и пречишћавања отпадних вода (у даљем тексту: одвођење вода), путем јавне канализације, начин
прикључења на јавну канализацију, права и обавезе предузећа које обавља ову комуналну делатност, права и
обавеза корисника услуга, начин наплате, изградња, реконструкција и одржавање објеката за канализацију и
послови надзора.
Члан 2.
Одвођење вода је сакупљање и уклањање отпадних, вода канализацијом, њихово пречишћавање и испуштање
из мреже, одржавање канализационе мреже, чишћење септичких јама, као и сакупљање искоришћених вода од
прикључка потрошача на уличну мрежу и одвођење канализационом мрежом.
Члан 3.
Kомуналну делатност одвођења вода на територији општине Нови Бечеј обављају следећи субјекти:
- у Новом Бечеју и Куману ЈП ″Комуналац″ Нови Бечеј;
- у Новом Милошеву и Бочару КЈП ″Компред″ Ново Милошево.
Члан 4.
Корисници комуналне услуге, у смислу ове одлуке, су правна и физичка лица и предузетници чије су
инсталације прикључене на техничке системе за одвођење вода.
Члан 5.
Одвођење воде врши се преко одговарајућих техничких система који представљају техничко-технолошку
целину, односно преко јавне канализације.
Члан 6.
Канализацију
•
•
•

1.
2.
3.
4.

у смислу ове Одлуке чини:
јавна – улична канализација,
кућна канализација и
канализација за посебне намене - канализација у индустријским и сличним објектима.

Члан 7.
Под јавном – уличном канализацијом подразумевају се:
примарни и секундарни колектори,
шахтови и слични објекти везани за функционисање канализације,
црпне станице,
уређаји за пречишћавање отпадних вода,
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5.
сабирни колектори у блоковима зграда, слободно стојећих објеката и стамбених објеката у низу,
почев од шахта на јавној канализацији на коју се везује прикључни вод.
Члан 8.
Под кућном канализацијом подразумевају се сви системи унутар и ван објекта до канализационог прикључка на
јавну канализацију.
Члан 9.
Под канализација за посебне намене - канализација у индустријским и сличним објектима, подразумевају се сви
колектори, шахтови, примарни уређаји за пречишћавање отпадних вода, и слични пратећи објекти.
Члан 10.
Јавном канализацијом се одводе отпадне воде одговарајућег квалитета.
Члан 11.
Кућна канализација и канализација за посебне намене - канализација у индустријским и сличним објектима,
спаја се са јавном канализацијом преко канализационог прикључка.
Канализациони прикључак је цевни спој од уличне канализационе мреже до првог ревизионог окна унутар
регулационе линије.
Члан 12.
Сваки објекат који се спаја са јавном камализацијом мора, по правилу, имати свој посебан прикључни вод.
Извођење радова на кућном прикључном воду врши овлашћени извођач.
Трошкове изградње кућног прикључног вода и трошкове прикључења на јавну канализацију сноси корисник.
Члан 13.
Прикључење на јавну канализацију, обавезно је за све кориснике који се снабдевају водом из јавног водовода,
односно из сопственог водоводног уређаја.
Прикључење објеката на јавну канализацију у смислу става 1. овог члана, у улицама у којима је иста изграђена,
мора се извршити у року од годину дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Власници објеката поред којих се гради јавна канализација, дужни су да у року од 30 дана од завршетка
изградње јавне канализације и добијања употребне дозволе прикључе своје објекте на исту.
Члан 14.
Свака зграда мора да има посебан канализациони прикључак.
У стамбеним зградама са више улаза за сваки улаз поставља се посебан канализациони прикључак.
Члан 15.
Уколико у појединим деловима насељених места није изграђена канализација, може се одобрити изградња
септичких јама.
Власник, односно корисник зграде је дужан да о свом трошку, уз одобрење надлежне службе, изгради септичку
јаму и користи је до стварања услова за прикључење на јавну канализацију.
Након прикључења на јавну канализацију, власник односно корисник зграде је дужан, да у року од 6 месеци од
прикључења, септичку јаму очисти и затрпа.
Члан 16.
Власник, односно корисник септичке јаме је дужан да исту редовно одржава и да благовремено пријављује
чишћење.
Чишћење септичке јаме, одвоз фекалија и њихово испуштање на за то одређеном месту, врши предузеће или
предузетник, на терет власника, односно корисника привременог коришћења септичке јаме.
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Члан 17.
Место за испуштање фекалија одређује надлежна служба за комуналне делатности у сарадњи са јавним
предузећима из члана 3. ове Одлуке, а начин и услове њиховог коришћења утврђују јавна предузећа својим
актима.
Члан 18.
Субјекти из члана 3. ове одлуке обезбеђују трајно и несметано одвођење отпадних вода и дужни су да:
1. примењују прописане техничке услове;
2. одржавају постројења и уређаје јавне канализације;
3. дају услове за прикључење кућних инсталација на јавну канализацију када за то постоје техничке
могућности;
4. стално контролишу састав испуштених вода и по потреби предузимају одговарајуће мере;
5. отклоне трагове изливених отпадних вода са јавних површина у случају хаварија на јавним канализационим
водовима;
6. планирају и усклађују своје планове везане за изградњу и реконструкцију канализације са планским
документима општине Нови Бечеј;
7. предузимају оперативне мере код хаварија на систему и код елементарних непогода;
8. решавају о приговору корисника услуга у року од осам дана од дана његовог подношења;
9. дају сагласност за извођење комуналних и других радова када се исти изводе у непосредној близини, изнад
или испод комуналних објеката (цевоводи, друга постројења и уређаји), а који су предузећу поверени на
управљање;
Субјекти из члана 3. ове одлуке имају право на накнаду за пружене комуналне услуге.
Члан 19.
Корисник комуналне услуге, канализације (правна и физичка лица и предузетници) дужан је да:
1. одржава кућне инсталације канализације, сопствене уређаје за пречишћавање отпадних вода и септичке
јаме;
2. затражи прикључење на систем јавне канализације у року од годину дана од дана испуњења техничких и
других услова, а да у року од 6 месеци од дана прикључења кућне инсталације на јавну канализацију стави ван
употребе септичку јаму;
3. се придржава техничких услова прописаних Правилником о квалитету отпадних вода;
4. предузећу плаћа накнаду за извршену услугу;
5. писменим путем, најкасније у року од три дана од дана настале промене, пријави предузећу све промене од
значаја за пружање, утврђивање обима и наплату извршених услуга;
6. омогући искључење са канализационе мреже у случају непридржавања услова коришћења.
Члан 20.
Кориснику није дозвољено да:
1. се самовољно прикључи на јавну канализацију;
2. у јавну канализацију испушта отпадну воду која садржинарочито:
Шут, пепео, стакло, песак комине, текстилне материје и сл. ( ове материје не смеју се уносити у
канализацију ни у уситњеном стању).
Течни стајњак, стајњак, вода од силаже
Вештачке смоле, лакови, латицел, битумен и тер као и њихове емулзије, течни отпаци
који се
отврдњавају, цемент, малтер, креч,
Бензин лож уље, уља за подмазивање , животињске и биљне масноће, крв, средства за заштиту биља и
средства против штеточина
Киселине и лужине, фосфен, водониксулфид, карбид који ствара ацетилен као и изражено токсичне и
биолошки тешко разграђивање материје.
Максимално дозвољеним концентрацијама сматрају се :

23. мај 2017.

Службени лист општине Нови Бечеј

Ред.бр

параметар

1
2
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Температура
Таложење материје
пХ– вредност
Арсен
Олово
Камиум
Хром 3 +
Хром 6 +
Гвожђе
Никл
Бакар
Жива
Сребро
Цинк
Калај
Хлор
Амонијак као НХ 4 +
Цијаниди ( ЦН - )
Флуориди
Нитрати ( НО -3)
Нитрати ( Н О-2)
Сулфати ( СО2 3 )
Сулфиди ( С 2 )
Сулфити (СО2 3)
Феноли
Масти и уља (растворљиви у
петролеју)
Уље емулзије
Хлорид
Романид ( ЦНС-)
Магнезијум ( Мг )
Селен ( Се )
Баријум ( Ба )
Тетрохлоругљеник
Трихлоретилен
Хлороформ
Етри
Кетони
Толуол
Ксилол
Алкохол
Бензол
Тетраетилолово
Биодеграбилни детерџент
Бионедеграбилни детерџент
Пестициди

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Број: 15

Максимално доз. конц.
на испусту у канализацију
+ 35
1 мл-л за 30 мин
6 – 9,5
1,0 мг/л
1,0 мг/л
1,0 мг/л
3,0 мг/л
0,1 мг/л
20 мг/л
3,0 мг/л
1,0 мг/л
0,05 мг/л
0,1 мг/л
3,0 мг/л
5,0 мг/л
2 мг/л
20,0 мг/л
0 мг/л
10 мг/л
50 мг/л
30 мг/л
400 мг/л
2,0 мг/л
10,0 мг/л
20,0 мг/л
100 мг/л
не сме се испуштати
500 мг/л
50 мг/л
200 мг/л
5 мг/л
4 мг/л
0 мг/л
0 мг/л
0 мг/л
0 мг/л
10 мг/л
0,5 мг/л
0,5 мг/л
20 мг/л
1 мг/л
0 мг/л
10 мг/л
0 мг/л
0,2 мг/л
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0 мг/л
1 Бг

Постојање забране из предходног става овог члана утврђују субјекти из члана 3. ове одлуке, о чему
обавештавају надлежну инспекцијску службу.
Члан 21.
Корисник има право да:
1. улаже писмени приговор на висину рачуна за услуге канализације, у року од 5 дана од дана испостављања
рачуна;
2. писмено, у року од 15 дана пре престанка коришћења комуналне услуге, исте откаже уколико постоје
технички услови за искључење и ако се тим искључењем не доводи до поремећаја у пружању комуналних
услуга других корисника.
Члан 22.
За коришћење канализације корисник плаћа накнаду која се обрачунава по 1м3 воде испуштене у
канализациону мрежу.
Ако корисник нема уграђен уређај за мерење количине испуштене воде количина испуштене воде утврђује се
на основу количине испоручене воде утврђене очитавањем водомера или на основу процене количине
испоручене воде.
Ако се корисник снабдева водом из сопственог изворишта, количина испуштене воде утврђује се на основу
искуствених података код сличних корисника.
Члан 23.
Обрачун накнаде за количину испуштене воде у јавну канализацију, врши се по истеку месеца у коме је
пружена комунална услуга.
Скупштина зграде је дужна да субјектима из члана 3. ове Одлуке, достави број станова у згради, број корисника
сваког стана и пријави сваку промену у броју корисника сваког стана.
Члан 24.
Корисник може да поднесе приговор субјектима из члана 3. ове Одлуке на обрачун за пружене услуге, у писаној
форми, најкасније у року од пет дана од дана пријема обрачуна.
Субјекти из члана 3. ове Одлуке су дужни да приговор реше у року од осам дана од дана пријема и о томе
обавесте корисника.
Изузетно, рок из става 2 овог члана може бити продужен, али не дуже од 30 дана.
Члан 25.
Изградња,одржавање, поправка и реконструкција објеката и уређаја канализације врши се у складу са
програмима субјеката из члана 3. ове Одлуке.
Члан 26.
Субјекти из члана 3. ове Одлуке су одговорни за правилну примену свих прописа и техничких мера којима се
обезбеђује правилно функционисање објеката за одвођење фекалних вода.
Члан 27.
Стамбене зграде и други објекти, односно њихове унутрашње инсталације морају бити повезане искључиво
преко прописаног канализационог прикључка на канализациону мрежу, у улици у којој се налазе или са којом
се граничи.
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Члан 28.
Субјекти из члана 3. ове Одлуке врше поправке и одржавања на свим објектима из члана 7. ове Одлуке и то до
првог (граничног) ревизионог шахта у оквиру канализационог прикључка.
О одржавању функционалности и оправци дворишних, сабирних и унутрашњих зградних инсталација
укључујући и гранични ревизиони шахт са опремом, стара се корисник.
Код кварова на канализационој мрежи и прикључцима, субјекти из члана 3. ове одлуке могу вршити
раскопавање коловоза и других јавних површина, по прибављеном одобрењу надлежног органа, уз обавезу да
раскопану површину доведу у првобитно стање.
Члан 29.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши комунална инспекција у складу са законом и Одлуком о комуналној
инспекцији.
Комунални инспектор је овлашћен да у вршењу послова инспекцијског надзора над спровођењем одредаба ове
одлуке издаје прекршајни налог за прекршаје за које је предвиђена новчана казна у фиксном износу, у складу
са одредбама ове одлуке и Закона о прекршајима, као и да предузима друге мере у складу са овлашћењима
прописаним законом.
Члан 30.
Новчаном казном у фиксном износу од 75.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1. се самовољно прикључи на технички систем (члан 20.ст.1.тачка1.)
2. јавну канализацију отпадних вода користи за одвођење опасних, штетних и експлозивних материја
(члан 20.ст.1.тачка2.)
3. ако не прикључи своје објекте на јавну канализацију у року од 30 дана од завршетка изградње јавне
канализације и добијања употребне дозволе за исту (члан 13. став 3.).
За прекршај из става 1. ове одлуке казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од
15.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од 40.000,00 динара.
Члан 31.
Новчаном казном у фиксном износу од 15.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:
1. се самовољно прикључи на технички систем (члан 20.ст.1.тачка1.)
2. јавну канализацију отпадних вода користи за одвођење опасних, штетних и експлозивних материја
(члан 20.ст.1.тачка2.)
3. ако не прикључи своје објекте на јавну канализацију у року од 30 дана од завршетка изградње јавне
канализације и добијања употребне дозволе за исту (члан 13. став 3.)
Члан 32.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи члан 38. до 56. и члан 57. тачке 11,12,13 и 14, члан 58. тачке
12,13,14,15,16,17,.18 и 19 , члан 59. тачке 7,8,9 и 10. и члан 60. тачке 6,7,8,9 и 10. Одлуке о водоводу и
канализацији ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 1/79,10/80,9/86,8/88,5/90,2/93,5/93,7/93,4/94,7/94,
5/99 и 23/06).
Члан 33.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Нови Бечеј".
6. КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ, на основу члана 50. Пословника Скупштине
општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 26/2016 – пречишћени текст), на седници
одржаној дана 23.5.2017. године, је утврдила пречишћен текст Одлуке о комуналној инспекцији, која обухвата:
1. Одлуку о комуналној инспекцији („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 5/2012)
2. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о комуналној инспекцији („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број
14/2017)
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КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Брoj: II 02-352-48/2017
Дана: 23.5.2017. године

Председник комисије за прописе
Зора Ракић с.р.
ОДЛУКА О КОМУНАЛНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ

Члан 1.
Послове инспекцијског надзора над применом Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр.
88/11) и прописа донетих на основу овог закона и над обављањем комуналних делатности врши Општинска
комунална инспекција.
Члан 2.
Општинску комуналну инспекцију чине комунални инспектори и комунални референти.
Комунални референти помажу у вршењу надзора комуналним инспекторима обављајући одређене радње у
управном поступку.
Комунални инспектор може бити лице које има стечено високо образовање другог степена, односно завршене
мастер академске студије или високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до дана
ступања на снагу закона којима се уређује високо образовање и које је законом изједначено са академским
називом мастер, лице које има вишу стручну спрему, положен стручни испит за рад у органим управе и најмање
три године радног искуства.
Комунални референти могу бити лица која имају средњу школску спрему одговарајућег смера, положен стручни
испит за рад у органима управе и најмање две године радног искуства.
Члан 3.
У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор има право и дужност да:
1. прегледа опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију вршилаца комуналне делатности
и других правних и физичких лица,
2. саслуша и узима изјаве одговорних лица код вршилаца комуналне делатности и других правних и
физичких лица,
3. прегледа објекте, постројења и уређаје за обављање комуналне делатности и пословне просторије ради
прикупљања неопходних података,
4. наложи решењем да се комунална делатност обавља на начин утврђен законом и прописима на основу
закона,
5. наложи решењем извршавање утврђених обавеза и предузимања мера за отклањање недостатака у
обављању комуналне делатности,
6. прегледа објекте, постројења и уређаје који служе коришћењу комуналних услуга, укључујући и оне
које представљају унутрашње инсталације и припадају кориснику комуналне услуге,
7. наложи решењем кориснику отклањање недостатака на унутрашњим инсталацијама и да приступи тим
инсталацијама приликом извршења решења којим је наложио отклањање недостатака или искључење
корисника са комуналног система,
8. Изриче новчану казну прекршајним налогом у складу са законом којим се уређују прекршаји,
9. подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно пријаву за привредни преступ или
кривично дело уколико оцени да је повредом прописа учињен прекршај, привредни преступ или
кривично дело,
10. наложи решењем уклањање ствари и других предмета са површине јавне намене ако су они ту
остављени противно прописима,
11. наложи решењем уклањање, односно премештање возила, као и постављање уређаја којима се
спречава одвожење возила са површине јавне намене ако су остављена противно прописима,
12. забрани решењем одлагање одпада на местима која нису одређена за ту намену,
13. забрани решењем спаљивање отпада изван за то одређеног постројења,
14. забрани решењем одлагање комуналног отпада ван за то одређених комуналних контејнера,
15. забрани решењем одлагање комуналног отпада на местима која нису одређена као регистроване
комуналне депоније,
16. забрани решењем одлагање отпадног грађевинског материјала, земље и осталог грађевинског
материјала ван за то одређене локације,
17. забрани решењем одлагање отпада и отпадних материја у водотоке и на обале водотока,
18. забрани решењем бацање горећих предмета у комуналне контејнере и корпе за отпад,
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19. забрани решењем уништење ограда, клупа и дечијих игралишта,
20. забрани решењем уништење зелених површина,
21. предузима друге мере утврђене законом, подзаконским прописима и прописима општине.
Члан 4.
Комунални инспектор и комунални референти морају имати легитимацију приликом вршења надзора којом
доказују својство лица надлежног за вршење надзора.
Легитимацију издаје Начелник општинске управе на обрасцу прописаном Правилником о обрасцу
легитимација инспектора и начину њеног издавања.

Члан 5.
О сваком извршеном инспекцијском прегледу и радњама, комунална инспекција саставља записник који
садржи налаз стања и предложене односно наложене мере.
Записник се обавезно доставља вршиоцу комуналне делатности, односно другом правном или физичком
лицу над чијим је пословањем, односно поступањем извршен увид.
Вршиоци комуналне делатности, односно друга правна или физичка лица обавештавају комуналну
инспекцију о предузетим мерама наложеним у записнику.
Члан 6.
Вршиоци комуналне делатности, као и сва 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 7.
Комунални инспектор у вршењу инспекцијског надзора када утврди да се омета вршење комуналне услуге
или коришћење комуналних објеката остављањем возила, ствари и дугих предмета или на други начин,
наредиће решењем 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.
Решење из става 2. овог члана се лепи на те 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 датом налогу, комунални инспектор ће одредити постављање
уређаја којим се спречава одвожење возила, односно одредиће да се возила, ствари и други предмети
уклоне о трошку корисника, односно сопственика, преко другог лица на место које је за то одређено.
Трошак из става 4. овог члана се утврђује актом општинске управе и може да обухвата трошкове поступка,
одношење возила, ствари и другог предмета, лежарине и друге доспеле трошкове.
Одлуком Скупштине општине може се предвидети да вршилац комуналне делатности као поверилац
доспелог потраживања у чијим се рукама налази дужниково возило, ствари и други предмет уклоњен по
налогу надлежног органа, има право задржати га док му не буде исплаћено потраживање.
Жалба против решења из става 1. и 2. овог члана не одлаже његово извршење.
Члан 8.
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 у року од 15 дана од дана
достављања решења, сем ако је законом друкчије предвиђено.
О жалби Општинско 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 9.
Комунална инспекција у обављању послова сарађује са комуналном полицијом и инспекцијским службама
Републике Србије, у складу са законом.
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Сарадња из става 1. овог члана обухвата нарочито: међусобно обавештавање, размену информација,
пружање непосредне помоћи и предузимање заједничких мера и активности од значаја за обављање
послова комуналне инспекције.
Комунални инспектор је дужан да предузме и предлаже потребне превентивне мере у акцији и циљу
спречавања повреде закона и општинских прописа.
Члан 10.
Комунална инспекција о свом доласку ради вршења надзора код органа, установа, вршиоца комуналне
делатности, односно другог правног ливца обавезно обавештава фукнкционера који руководи тим органом,
односно одговорно лице у правном лицу.
Органи, установе, вршиоци комуналне делатности, односно друга правна и физичка лица дужни су да
комуналној инспекцији омогуће несметано вршење послова, ставе на увид потребна документа и предмете и
пруже другу тражену помоћ.
Комунални инспектор је дужан да узме у поступак пријаве правних и физичких лица у вези са пословима из
надлежности комуналне инспекције и да у року од осам радних дана о резултатима поступка обавести
подносиоца пријаве.
Члан 11.
Ако комунални инспектор утврди да је повредом општинских прописа учињен прекршај, дужан је да без
одлагања изда прекршајни налог.
Члан 12.
Када је прописом предвиђена могућност одузимања предмета којим је извршен прекршај, комунална
инспекција је дужна да изда потврду са тачним назначењем одузетих предмета.
Уз захтев за покретање прекршајног поступка комунални инспектор ће предложити да надлежни орган за
прекршаје изрекне заштитну меру одузимање предмета.
Члан 13.
Када комунални инспектро у поступку вршења службене дужности, утврди повреду прописа чију примену
контролише други орган односно инспекција, дужан је о томе обавестити надлежни орган односно
инспекцију.
Члан 14.
Комунална инспекција је дужна да чува, као службену тајну, податке до којих дође приликом вршења
надзора или које му органи, установе, вршиоци комуналне делатности, односно друга правна и физичка
лица доставе у вршењу надзора.
Члан 15.
По потреби непосредни старешина може организовати прерасподелу радног времена комуналне инспекције,
да би се извршила инспекцијска контрола, која се не може обавити у току нормалног радног времена
радника Општинске управе.
Члан 16.
Комунална инспекција је дужна да до 15. фебруара текуће године поднесе извештај о свом раду, појавама у
областима у којима је вршила надзор, предузетим мерама и резултатима тих мера за претходну годину
Скупштини општине Нови Бечеј.
Скупштина општине може по потреби затражити извештај и за краћи временски период.
Члан 17.
Комунални инспектор је посебно одговоран:
1. ако у вршењу надзора не предузме, предложи или не одреди меру за коју је овлашћен
2. ако не предложи или не покрене поступак пред надлежним органом због утврђене незаконитости
односно неправилности
3. ако прекорачи границе овлашћења
Члан 18.
Новчаном казном у фиксном износу од 35.000,00 динара казниће се за прекршај надлежни инспектор ако не
поступи по решењу из члана 3. став 1. тачка 5. ове одлуке.
За поновљени прекршај из става 1. овог члана учиниоцу ће се изрећи новчана казна из става 1. овог члана и
казна затвора до 30 дана.
Члан 19.
Новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
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1) не омогући комуналном инспектору несметано обављање надзора, односно преглед објеката,
постројења и уређаја и пословниг просторија ради прикупљања неопходних података,
2) не уклони ствари и друге предмете са површина јавне намене ако су они ту остављени противно
прописима,
3) одлаже отпад на местима која нису одређена за ту намену,
4) спаљује отпад изван за то одређеног постројења,
5) не одлаже комунални одпад у за то одређене комуналне контејнере,
6) одлаже комунални отпад на местима која нису одређена као регистроване комуналне депоније,
7) одлаже отпад грађевинског материјала, земљу и грађевински материјал противно прописима,
8) одлаже отпад и отпадне материје у водотоке и на обале водотока,
9) не поступи по решењу комуналног инспектора којим је наређено извршавање утврђених обавеза и
предузимања мера за отклањање недостатака.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у
фиксном износу од 20.000,00 динара.
Члан 20.
Новчаном казном у фиксном износу од 35.000,00 динара казниће се за прекршај предузетник ако:
1) не уклони ствари и друге предмете са површина јавне намене ако су они ту остављени противно
прописима,
2) одлаже отпад на местима која нису одређена за ту намену,
3) спаљује отпад изван за то одређеног постројења,
4) не одлаже комунални одпад у за то одређене комуналне контејнере,
5) одлаже комунални отпад на местима која нису одређена као регистроване комуналне депоније,
6) одлаже отпад грађевинског материјала, земљу и грађевински материјал противно прописима,
7) одлаже отпад и отпадне материје у водотоке и на обале водотока,
8) баца гореће предмете у комуналне контејнере,
9) уништава ограде, клупе и дечија игралишта,
10) уништава зелене површине,
11)не омогући инспектору обављање контроле и не поступи по решењу комуналног инспектора којим је
наређено извршавање утврђених обавеза и предузимања мера за отклањање недостатака.
Члан 21.
Новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:
1) не уклони ствари и друге предмете са површина јавне намене ако су они ту остављени противно
прописима,
2) одлаже отпад на местима која нису одређена за ту намену,
3) спаљује отпад изван за то одређеног постројења,
4) не одлаже комунални одпад у за то одређене комуналне контејнере,
5) одлаже комунални отпад на местима која нису одређена као регистроване комуналне депоније,
6) одлаже отпад грађевинског материјала, земљу и грађевински материјал противно прописима,
7) одлаже отпад и отпадне материје у водотоке и на обале водотока,
8) баца гореће предмете у комуналне контејнере,
9) уништава ограде, клупе и дечија игралишта,
10) уништава зелене површине,
11)не омогући инспектору обављање контроле и не поступи по решењу комуналног инспектора којим је
наређено извршавање утврђених обавеза и предузимања мера за отклањање недостатака.
Члан 22.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о комуналној инспекцији („Службени лист општине
Нови Бечеј“ –пречишћен текст, број 15/2010).
Члан 23.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
7. КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ, на основу члана 50. Пословника Скупштине
општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 26/2016 – пречишћени текст), на седници
одржаној дана 23.5.2017. године, је утврдила пречишћен текст Одлуке о коришћењу делова обале и воденог
простора на територији општине Нови Бечеј, која обухвата:
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1.Одлуку о коришћењу делова обале и воденог простора на територији општине Нови Бечеј („Службени лист
Општине Нови Бечеј“, број 15/2011)
2. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о коришћењу делова обале и воденог простора на територији
општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 11/2017)
КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Брoj: II 02-325-7/2017
Дана: 23.5.2017. године

Председник комисије за прописе
Зора Ракић с.р.

ОДЛУКУ О КОРИШЋЕЊУ ДЕЛОВА ОБАЛЕ И ВОДЕНОГ ПРОСТОРА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Члан 1.
Овом одлуком одређују се услови и начин коришћења делова обале и воденог простора на реци Тиси и ДТД
каналима, на којима се могу градити хидро-грађевински и други објекти и постављати пловила у складу са
законом којим је уређена пловидба на подручју Општине Нови Бечеј.
Територија Општине Нови Бечеј обухвата леву обалу реке Тисе од км 51,50 до км 101,50, десну обалу реке
Тисе од км 56,60 до км 61,50, десну обалу реке Тисе од км 77,50 до км 80,60, Магистрални канал ДТД од
км 131,50 до км 147,26 и Кикиндски канал ДТД десна обала од км 0,00 до 23,50 и лева обала од км 0,00 до
км 17,00.
Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овој одлуци имају следеће значење:
- Пловило је брод, технички пловни објекат, јахта, чамац, пловеће тело, плутајући објекат, пловило
које обавља риболов и други објекат који је оспособљен за пловидбу и који учествује у пловидби.
- Плутајући објекат је пловило без сопственог погона које по правилу није предвиђено за
премештање нити за обављање посебних радова на унутрашњим водама (купатило, понтон, стамбена лађа,
угоститељски објекат, сплав кућица и слично).
Члан 3.
Одређује се део обале и воденог простора за намене бродоградилишта на Магистралном каналу ДТД,
лева обала од км 143,100 до км 143,550 и лева обала од км 143,890 до км
144,230.
Члан 4.
Одређују се делови обале и воденог простора за купалишта на Тиси и ДТД каналу:
1. За Нови Бечеј „Градско купалиште" на левој обали Тисе од км 65,650 до км 65,900.
2. За Кумане на десној обали Магистралног канала ДТД км од 136,00 до км 136,500.
3. За Ново Милошево на левој обали Кикиндског канала ДТД од км 14,200 до км 14,700.
Члан 5.
Простор за марину одређује се на левој обала Тисе од км 66,300 до км 66,550.
За привез чамаца одређују се делови обале и воденог простора лева обала Тисе од 65,300 км до км 65,650; од
км 65,900 до км 66,150 и од км 66,550 до км 68,000.
Члан 6.
Зона за спорт, одмор, рекреацију и камповање „Градиште” одређује се на левој обали Тисе од км 66,550 до км
68,000.
Простор за излетиште „Беђ” одређује се на десној обали Тисе од км 57,000 докм58,000.
Простор за излетиште „Керекто” одређује се на левој обали Тисе од км 94,500 до 95,500.
Простор за излетиште „Стари храст” одређује се на левој обали Тисе км 51,000 до
км 52,00.
Члан 7.
За постављање плутајућих објеката одређује се део леве обале Тисе водени простор од 65,300 км до км
65,650; од км 65,900 до км 66,150 и км 66,550 до км 68,000.
Постављање плутајућих објеката уређује се Планом места за постављање плутајућих објеката који доноси
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Скупштина општине Нови Бечеј, којим се уређују зоне и места постављања плутајућих објеката и зоне
забрана, поступак добијања локације за постављање плутајућих објеката, место за уклоњена пловила и
период на који се доноси.
План се доноси у складу са условима које одреди Министарство за инфраструктуру и енергетику - надлежне
лучке капетаније, Дирекције за водне путеве, органа надлежног за урбанизам и просторно планирање и
других надлежних органа.
Дозвољене намене
плутајућих објеката су:
угоститељски објекти и
други плутајући објекти у
функцији туризма и културе.
Плутајући објекти који се постављају не могу да буду дужи од 50 м, шири од 10 м и виши од 4,0 м изнад нивоа
реке.
Растојање између плутајућих објеката износи најмање 10 м.
Прилаз плутајућим објекатима (приступни мост) не сме ометати кретање обалом реке, нити се на обали могу
вршити било какви грађевински радови.
Плутајући објекати се обавезно повезују на градску електроенергетску мрежу и водоводну мрежу, према
условима јавних комуналних предузећа.
За отпадне воде морају се у оквиру плутајућих објеката поставити непропусни
танкови и забрањује се њихово испуштање у водоток.
Члан 8.
Решење којим се одобрава коришћење дела обале и воденог простора за постављање плутајућих објеката (у
даљем тексту: решење о одобрењу), чија је намена одређена овом одлуком, као и дела обале и воденог
простора чија намена није одређена овом одлуком, доноси Општинска управа Општине Нови Бечеј Одсек за
урбанизам и стамбено-комуналне послове (у даљем тексту: Одсек).
Подносилац захтева за коришћење дела обале и воденог простора, дужан је да уз захтев за издавање
решења о одобрењу, поднесе Одсеку:
-урбанистичко-техничке услове за прикључке на електроенергетску и водоводну мрежу,
прибављене од надлежног предузећа за урбанизам са роком важности од једне године;
-сагласност надлежне лучке капетаније;
-сагласност Дирекције за водне путеве односно овлашћеног правног лица за техничко
одржавање државних пловних путева на територији аутономне покрајине
- водну сагласност надлежног органа;
Захтев за коришћење дела обале и воденог простора за постављање плутајућих објеката може поднети
само власник плутајућег објеката.
Власник плутајућег објеката је дужан да поред документације из става 2. овог члана, уз захтев приложи
и важећу пловидбену дозволу.
Члан 9.
Против решења о одбијању захтева за издавање одобрења, подносилац захтева може изјавити жалбу
Општинском већу, у року од 15 дана, од дана достављања решења.
Члан 10.
Решење о одобрењу издаје се за период до пет година и може се продужавати.
Члан 11.
Плутајући објекти се не могу прикључити на инсталацију водовода и електроенергетску мрежу без решења
о одобрењу.
Члан 12.
Решење о одобрењу престаје да важи пре истека периода за који је издато, ако корисник користи део
обале и воденог простора мимо намене за коју је издато решење о одобрењу. Против решења о престанку
важења решења о одобрењу корисник има право жалбе Општинском већу, у року од 15 дана, од дана
достављања решења.
Члан 13.
Када кориснику дела обале и воденог простора истекне рок за који је донето решење о одобрењу или
решење о одобрењу престане да важи пре истека периода за који је донето, дужан је:
1) да уклони плутајући објекат;
2) да делове обале и воденог простора доведе у првобитно стање;
3) да престане да користи водоводне и електроенергетске инсталације, приступни пут и да обезбеди
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њихово несметано коришћење.
Уколико корисник дела обале и воденог простора не поступи у складу са одредбама из става 1. тачка 3. овог
члана, Јавно комунално предузеће из Новог Бечеја дужно је да по налогу инспектора, корисника дела обале и
воденог простора искључи са водоводних и електроенергетских инсталација.
Члан 14.
Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке и аката донетих на основу ове одлуке, врши надлежни одсек
Општинске управе.
Послове инспекцијског надзора врши надлежни одсек путем саобраћајног или комуналног инспектора (у
даљем тексту: инспектор).
Корисник дела обале и воденог простора дужан је да инспектору омогући несметано вршење послова
инспекцијског надзора, стави на увид потребна документа и да у року који инспектор одреди достави потребне
податке и поступи по налогу инспектора.
Члан 15.
У вршењу инспекцијског надзора, поред законских овлашћења, инспектор је дужан да:
1. контролише да ли власник објекта има решење о одобрењу из члана 8. ове одлуке;
2. контролише да ли се обала користи у складу са условима под којима је издато решење о одобрењу;
3. записнички констатује стање дела обале и воденог простора приликом отпочињања и престанка њиховог
коришћења;
4. поднесе захтев за покретање прекршајног поступка.
Члан 16.
У вршењу инспекцијског надзора инспектор је дужан да:
1. уколико утврди да власник плутајућег објеката користи део обале и воденог простора без решења
о одобрењу, наложи решењем власнику објекта да у року од осам дана, од дана достављања решења,
уклони наведени објекат под претњом принудног извршења;
2. уколико власник плутајућег објеката не поступи по решењу инспектора из тачке 1. овог члана у
наведеном року, донесе закључак о принудном извршењу;
3. уколико утврди да корисник дела обале и воденог простора користи део обале и воденог простора
супротно решењу о одобрењу, наложи решењем кориснику, да у року од осам дана, од дана достављања
решења отклони наведене недостатке;
4. уколико утврди да корисник дела обале и воденог простора није поступио по решењу инспектора
из тачке три овог члана, покрене поступак за доношење решења о престанку важења одобрења.
Члан 17.
Принудно извршење решења врши надлежно одељење за
других правних лица (предузећа), на трошак извршеника.

инспекцијске послове, непосредно или преко

Члан 18.
Смештај и чување објеката уклоњених у поступку принудног извршења, обезбеђује правно лице које закључује
посебан уговор са Општинском управом Општине Нови Бечеј.
Приликом преузимања уклоњених објеката, власник објекта односно корисник објекта, дужан је да плати
трошкове принудног уклањања и чувања.
Члан 19.
Ако власник не преузме принудно уклоњен објекат у року од 60 дана од дана принудног уклањања, правно
лице из члана 17. ће га продати на јавној лицитацији, а средства остварена од продаје користиће се за
подмирење трошкова уклањања, смештаја и чувања, а преостала средства после намирења трошкова враћају
се власнику. У колико средства остварена од продаје нису довољна, разлика се наплаћује од власника објекта
односно корисника објекта, по поступку прописаном за принудну наплату јавних прихода.
Правно лице из члана 17. које врши принудно уклањање објекта, не сноси одговорност за штету на објекту који
је предмет принудног извршења и инвентар и опрему.
Члан 20.
Предузећа и друга правна и физичка лица која користе део обале и воденог простора дужна су да, у
року од три месеца од дана ступања на снагу ове Одлуке, ускладе коришћење обале и воденог простора са
одредбама ове Одлуке, односно да прибаве одобрење из члана 8. ове Одлуке.
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Члан 21.
Корисници дела обале и воденог простора дужни су да у року од 30. дана, од дана ступања на снагу ове
одлуке прибаве пловидбену дозволу за плутајући објекат.
Члан 22.
Новчаном казном у фиксном износу од 75.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1) без решења о одобрењу или супротно издатом решењу о одобрењу користи делове обале и воденог простора
(члан 8.);
2) поступи супротно одредбама из члана 13. ове одлуке;
3) не омогући саобраћајном и комуналном инспектору несметано вршење инспекцијског надзора из члана 14 и
15. ове одлуке;
4) саобраћајном и комуналном инспектору не пружи на увид потребна документа и ако у року који одреди
инспектор не достави потребне податке (члан 14.);
5) у року од осам дана, од дана достављања решења саобраћајног или комуналног инспектора не уклони
објекат (члан 16. став 1. тачка 1.);
6) по решењу саобраћајног или комуналног инспектора не отклони недостатке у року од осам дана (члан 16.
став 1. тачка 3.).
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у предузећу или другом правном лицу новчаном
казном од 15.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се физичко лице, које је основало радњу без својства правног
лица, новчаном казном од 15.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и физичко лице новчаном казном од 12.000,00 динара.“
Члан 23.
Новчаном казном у фиксном износу од 75.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако плутајући
објекат без решења о одобрењу прикључи на водоводне и канализационе инсталације.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се приватни предузетник новчаном казном у фиксном износу од
30.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у предузећу или другом правном лицу новчаном
казном у фиксном износу од 15.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у фиксном износу од 12.000,00
динара.“
Члан 24.
Новчаном казном у фиксном износу од 75.000,00 динара, казниће се за прекршај Јавно комунално предузеће из
Новог Бечеја, ако не поступи у складу са чланом 13. став 2. ове одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у Јавном комуналном предузећу из Новог
Бечеја новчаном казном у фиксном износу од 15.000,00 динара.
Члан 25.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Нови Бечеј ".
8. КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ, на основу члана 50. Пословника Скупштине
општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 26/2016 – пречишћени текст), на седници
одржаној дана 23.5.2017. године, је утврдила пречишћен текст Одлуке о коришћењу површина јавне намене,
која обухвата:
1. Одлуку о коришћењу површина јавне намене („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 15/2010)
2. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о коришћењу површина јавне намене („Службени лист Општине Нови
Бечеј“, број 9/2011)
3. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о коришћењу површина јавне намене („Службени лист Општине Нови
Бечеј“, број 6/2014)
4.Одлуку о изменама и допунама Одлуке о коришћењу површина јавне намене („Службени лист Општине Нови
Бечеј“, број 14/2017)
КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
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Председник комисије за прописе
Зора Ракић с.р.

ОДЛУKУ О КОРИШЋЕЊУ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се услови за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера
на површинама јавне намене , врсте објеката, начин и поступак за њихово уклањање, плаћање закупнине
за привремено коришћење површине јавне намене, надзор над спровођењем ове Одлуке и друга питања
од значаја за постављање ових објеката коришћење површине јавне намене на територији општине Нови
Бече.
Члан 2.
Површинама јавне намене у смислу ове Одлуке сматрају се:
1. изграђено грађевинско земљиште које је у општој употреби:
•
улице, тргови
•
аутобуске станице и стајалишта, јавна паркиралишта
• површине око
аутобуских станица
и
стајалишта, железничких станица, бензинских
станица и пристаништа,
•
зелене површине, паркови и парк-шуме,
•
јавне плаже, обале, пристаништа и марине
•
дечија и друга игралишта и спортски терени у општој употреби,
•
друге изграђене површине јавне намене
2. неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини Општине Нови Бечеј које се користи као површина
јавне намене
Члан 3.
Под појмом "коришћење површине јавне намене" се подразумева њено привремено коришћење
односно привремено заузимање у површини и висини предвиђеној у Програму привременог коришћења
површина јавне намене.
Посебним коришћењем делова површина јавне намене сматра се привремено ограничавање
коришћења одређеног дела површине јавне намене за посебне кориснике:
1. паркинг места на изграђеним паркиралиштима резервисана за
•
инвалидна лица,
•
службена возила јавних предузећа и установа,
•
пословне потребе
2. део слободне површине на улици ради привременог одлагања грађевинског материјала и
организовање градилишта у току изградње на грађевинској парцели
3. део јавне површине за активности које организује локална самоуправа
4. споменици и спомен обележја су објекти који се постављају у част заслужних лица, организација или
важних историјских догађаја.
Члан 4.
Мањи монтажни објекти привременог карактера на

површинама јавне намене у смислу ове Одлуке
су:
Привремени мањи монтажни објекти ( у даљем тексту: МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ )
Покретни уређаји, апарати, покретне тезге, шатори и сл.( у даљем тексту: ПОКРЕТНИ ОБЈЕКТИ )
Монтажним објектима сматрају се:
• монтажне бараке лаке конструкције, киосци и други слични привремени објекти за продају
различитих врста роба и пружање услуга,
• слободностојеће и зидне изложбене витрине,
• рекламне ознаке (комерцијалне путоказне табле, билборди, слободностојеће рекламне табле и
објекти, транспаренти и сл.)
• огласни панои и стубови
• телефонске говорнице и слободностојећи поштански сандучићи
• надстрешнице за аутобуска стајалишта,
• летње баште и тенде
• перде
• балон хале спортске, забавне или друге намене примерене таквом типу објекта
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• бунгалови лаке конструкције
Покретним објектима сматрају се :
• покретни рекламни панои
• расхладни уређаји за продају сладоледа и безалкохолних пића,
• уређаји за печење и продају кокица, кукурузних клипова, кестења, и сл.,
• појединачни аутомати за забавне игре, дечији аутомобили за изнајмљивање и други уређаји за дечију
забаву,
• покретне тезге за излагање и продају посебне робе и производа (књиге, новогдишње
честитке, бижутерија, сувенири и сл.)
• изложбени, рекламни и пропагандни пултови
• монтажне трибине, бине, угоститељски шатори и слични објекти који се постављају поводом
државних и верских празника, културних и других јавних манифестација као и појединачно
• шатори за свадбе и весеља
• забавни паркови и циркуски шатори
• камперске ауто-приколице и ауто камп-кућице
Члан 5.
За привремено коришћење површина јавне намене и постављање мањих монтажних
објеката привременог карактера израђујe се Програм привременог коришћења површина јавне намене.
Програм из става 1. овог члана израђује Јавно предузеће „Дирекција за планирање, изградњу,
уређење насеља и заштиту животне средине Нови Бечеј“ из Новог Бечеја (даље: ЈП „Дирекција“), а доноси га
Скупштина општине.
За просторе који су под посебним режимом заштите (културна добра, природна добра и сл.), јавно
предузеће из става 2. овог члана ће приликом израде Програма прибавити и у исте уградити и посебне
услове надлежних институција.
II НАЧИН И УСЛОВИ ДАВАЊА ПОВРШИНЕ
ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ
Члан 6.
Површина јавне намене даје се на привремено коришћење путем:
јавног надметања (лицитације)
прикупљања писмених понуда јавним огласом
непосредне погодбе.
Поступак јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда спроводи Комисија за
грађевинско земљиште у јавној својини Општине коју именује Скупштина општине (у даљем тексту:
Комисија) и исти поступак је обавезан приликом давања на привремено коришћење површине јавне намене
за постављање:
• монтажних барака лаке конструкције, киоска и других сличних привремених објеката за
продају различитих врста роба и пружање услуга,
• балон хале спортске, забавне или друге намене примерене таквом типу објекта
• бунгалова лаке конструкције
Поступак непосредне погодбе спроводи JП „Дирекција“ приликом давања на привремено коришћење
површине јавне намене за постављање:
• слободностојеће и зидне изложбене витрине,
• рекламне ознаке (комерцијалне путоказне табле, билборди, слободностојеће рекламне табле и
објекти, транспаренти и сл.)
• телефонске говорнице и слободностојећих поштанских сандучића
• надстрешница за аутобуска стајалишта,
• летњих башти и тенди
• перди
• огласних паноа и стубова
• расхладних уређаја за продају сладоледа и безалкохолних пића
• уређаја за печење и продају кокица, кукурузних клипова, кестења, и сл.,
• појединачних аутомата за забавне игре, дечији аутомобили за изнајмљивање и други уређаји за
дечију забаву,
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•

покретних тезги за излагање и продају посебне робе и производа (књиге, новогдишње
честитке, бижутерија, сувенири и сл.)
• монтажних трибина и бина, угоститељских шатора и сличних објеката који се
постављају поводом државних и верских празника, приватних, културних и других јавних
манифестација
• шатора за свадбе и весеља
• забавних паркова и циркуских шатора
• камперских ауто-приколица и ауто камп-кућица
• покретних рекламних паноа
• изложбени, рекламни и пропагандни пултови
• споменика и спомен обележја ( по прибављеном мишљењу Скупштине општине
Нови Бечеј)
као и у случају:
• продаје монтажне бараке лаке конструкције, киоска и других сличних привремених објеката за
продају различитих врста роба и пружање услуга, балон хала спортске, забавне или друге намене
примерене таквом типу објекта, бунгалова лаке конструкције, од стране лица које је добило одобрење
за њихово постављање на површини јавне намене
Поступак давања површина јавне намене на коришћење предвиђених у ставу 2. овог члана,
уважавајући интересе локалне самоуправе, у сваком конкретном случају одређује Комисија.
У случају давања површине јавне намене на коришћење путем непосредне погодбе одлуку о давању
површине јавне намене на коришћење доноси ЈП „Дирекција“.
Комисија из става 2. овог члана има председника, заменика председника и три члана.
Мандат чланова Комисије траје четири године.
Стручне и административне послове за Комисију из става 2. овог члана обавља ЈП
„Дирекција“.
Члан 7.
Захтев за давање површине јавне намене на коришћење се подноси писмено ЈП
„Дирекција“.
Површина јавне намене се даје на коришћење за локације и намене утврђене Програмом.
Јавни огласи остају отворени најмање 8 дана од дана објављивања и садрже нарочито:
• податке о површини јавне намене (локација, улица и др.);
• површини јавне намене која се даје на коришћење
• податке о врсти објеката који се могу поставити;
• делатност за чије обављање се површина јавне намене даје на коришћење;
• висину износа јемства;
• почетни износ закупнине за стицање права коришћења површине јавне намене;
• критеријуме по којима ће се утврдити најповољнија понуда;
• време за које се површина јавне намене даје на коришћење;
• начин и рок подношења пријаве односно понуде по огласу
• друге потребне податке.
Члан 8.
На јавном надметању односно у поступку јавног прикупљања понуда могу да учествују
предузетници, правна и физичка лица, која се писмено пријаве односно у затвореној коверти доставе
писмену понуду у року утврђеном огласом.
Пријава односно понуда треба да садржи:
•
све податке о подносиоцу пријаве:
- ако је подносилац правно лице (тачан назив правног лица, његово седиште, матични
број, ПИБ и име овлашћеног лица);
- ако је подносилац предузетник (тачан назив радње име и презиме имаоца радње и његов
матични број и тачну адресу становања имаоца радње, матични број и ПИБ)
- ако је подносилац физичко лице (име и презиме физичког лица, адресу становања,
јединствени матични број грађанина)
• уредну пуномоћ за лице које ће заступати предузетника, правно или физичко лице на јавном
надметању односно у поступку прикупљања понуда;
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све податке о јавној површини за коју се пријава односно понуда подноси;
изјаву да ће се у објекту обављати делатност која је прописана Програмом;
изјаву да ће се површина јавне намене преузети у виђеном стању;
доказ о власништву монтажног објекта (ако монтажни објекат већ постоји);
доказ о уплати огласом предвиђеног износа јемства;
износ закупнине која се нуди ради стицања права коришћења површине јавне намене (у случају
спровођења поступка прикупљања понуда).

Члан 9.
Јавни оглас се објављује у локалним медијима и на огласним таблама Општинске управе, Месних
заједница и ЈП „Дирекција“.
II.1. Давање на коришћење површине јавне намене јавним надметањем
Члан 10.
Пријаве се подносе у року предвиђеном у огласу.
Ако пријава учесника не садржи потпуну и исправну документацију из претходног члана ове Одлуке,
Комисија обавештава подносиоца пријаве да је допуни или измени до одржавања јавног надметања.
Ако подносилац пријаве из става 2. овог члана не отклони недостаке у складу са обавештењем
Комисије, не може стећи статус учесника у јавном надметању.
Подаци о пријављеним учесницима су пословна тајна до одржавања јавног надметања.
Пријаве које су поднете после оглашеног рока и које нису комплетне неће се
разматрати.
Члан 11.
Јавно надметање ће се одржати и кад истом приступи само један учесник у ком случају се површина
јавне намене може дати на коришћење и по почетној цени.
Уколико на јавно надметање не приступи ниједан учесник или јавно надметање не успе, поступак
оглашавања се може поновити.
Члан 12.
Јавно надметање отвара председник или овлашћени члан Комисије и утврђује:
•
број благовремених и потпуних пријава;
•
број неблаговремених и непотпуних пријава;
•
називе односно имена учесника који су стекли право учешћа на јавном надметању;
•
износ лицитационог корака
• присуство учесника јавног надметања односно њихових законских заступника или овлашћених
представника и да ли имају уредну пуномоћ да учествују на јавном надметању.
Члан 13.
Председник или овлашћени члан Комисије објављује почетни износ и позива учеснике да дају своје
понуде износа увећане за лицитациони корак који Комисија утврђује у сваком конкретном поступку.
Учесници се јављају за давање понуде подизањем руке.
Председник или овлашћени члан Комисије покретом руке дозвољава учеснику који се најраније
јавио, да дâ своју понуду.
Учесник јавног надметања дужан је да јавно и гласно каже у име којег понуђача који износ нуди.
Председник или овлашћени члан Комисије пита три пута да ли неко даје више од највећег
претходног понуђеног износа и констатује после трећег позива који је највећи износ понуђен и име
понуђача.
Члан 14.
О раду Комисије води се записник у који се уноси, нарочито:
•
место, дан и час почетка јавног надметања;
•
имена чланова Комисије;
• имена присутних учесника, односно њихових законских заступника или овлашћених представника, са
назначењем броја и датума њихових овлашћења;
•
назив, односно име учесника који нису присутни на јавном надметању;
• резултат прегледа документације и назначење пријава које не испуњавају услове за даље
учествовање у јавном надметању, односно име подносилаца пријаве који нису стекли право на
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учешће у јавном надметању и разлоге;
износ лицитационог корака;
ток и резултат јавног надметања;
констатација да је поступак јавног надметања прописно спроведен и примедбе представника
учесника које се односе на рад Комисије, ток поступка јавног надметања и садржину записника.
Записник о раду Комисије потписују сви учесници јавног надметања, записничар и сви чланови
Комисије.
Учесник који је понудио највећи износ потписује изјаву да је понудио највећи износ, са назнаком висине
износа.
Потом председник Комисије оглашава да је јавно надметање завршено.
•
•
•

Члан 15.
Лицу које омета рад Комисије, може се изрећи опомена.
Ако и после изрицања опомене исто лице настави да омета рад, удаљиће се из просторије у којој се
спроводи јавно надметање, а Комисија ће наставити са радом.
Уколико није могуће обезбедити несметано спровођење поступка и поред изречених мера
опомене и удаљења, Комисија може одлучити да прекине јавно надметање.
У случају прекида из става 3. овог члана, Комисија је дужна да одреди датум и време када ће се
поступак наставити.
Наставак јавног надметања се мора одржати најкасније у року од 7 дана од дана прекида поступка.
Све околности везане за евентуално удаљење појединих лица или прекид поступка, уносе се у
записник.
Члан 16.
Учесник који одустане од јавним надметањем стеченог права коришћења површине јавне намене,
односно не уплати понуђени износ у конкурсом одређеном року, губи право на поврат износа јемства.
Члан 17.
Записник о раду комисије са пријавама и документацијом Комисија доставља у року од два радна
дана од дана одржаног јавног надметања ЈП „Дирекција“ са предлогом за доношење Решења о давању
површине јавне намене на привремено коришћење.
Решење о давању на привремено коришћење површине јавне намене доноси Директор ЈП
„Дирекција“.
Решење о давању на привремено коришћење доставља се свим учесницима поступка јавног
надметања и садржи:
• податке о кориснику;
• податке о површини јавне намене (локација, улица, квадратура и др.);
• податке о врсти мањег монтажног објекта привременог карактера који се може поставити;
• делатност за чије обављање се површина јавне намене даје на коришћење;
• посебне услове под којима се објекат може поставити, у складу са Програмом (прибављање
техничке документације, одговарајућих дозвола и сл.);
• рок за постављање мањег монтажног објекта привременог карактера;
• време за које се површина јавне намене даје на коришћење;
• износ закупнине коришћење површине јавне намене са роком за уплату исте;
• обавезу корисника да у року од 15 дана од дана правоснажности решења закључи уговор о
коришћењу предметног земљишта са даваоцем;
• да ће у случају непоступања корисника по претходној алинеји, решење бити стављено ван
снаге, при чему корисник нема право на повраћај уплаћеног јемства
• обавезу корисника да прибави одобрење за постављање монтажног објекта привременог
карактера од надлежног органа.
Против Решења из става 2. овог члана незадовољни учесник поступка јавног надметања има право
подношења приговора Општинском већу у року од 8 дана од дана пријема решења.
Решење Општинског већа о давању површине јавне намене на привремено коришћење донето по
приговору је коначно.
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Члан 18.
У случају да учесник јавног надметања који је понудио највећи износ одустане од закупа површине
јавне намене, Комисија позива следећег учесника, који је понудио највећи износ, и са њим наставља
поступак, уколико је учесник заинтересован.
Осталим учесницима који нису успели са својим понудама у поступку јавног надметања, уплаћени
износ јемства се враћа, изузев лицу из претходног става, које је понудило следећи највећи износ.
Члан 19.
Уговор о привременом коришћењу површине јавне намене се закључује у року од 15 дана од дана
правоснажности решења о давању на привремено коришћење.
Уговор о коришћењу површине јавне намене из претходног става овог члана потписује
Директор ЈП „Дирекција“ и исти садржи нарочито:
• податке о кориснику;
• податке о јавној површини (локација, улица, квадратура и др.);
• податке о врсти мањег монтжног објекта привременог карактера који се може поставити;
• делатност за чије обављање се површина јавне намене даје на коришћење;
• посебне услове под којима се објекат може поставити, у складу са Програмом (прибављање
техничке документације, одговарајућих дозвола и сл.);
• рок за постављање мањег монтажног објекта привременог карактера;
• време за које се површина јавне намене даје на коришћење;
• износ закупнине за стицање права коришћења површине јавне намене;
• висину, начин, и рок плаћања као и начин усклађивања висине закупнине за привремено
коришћење површине јавне намене;
• раскидне услове, и то:
- да ће се уговор раскинути уколико корисник тако промени изглед објекта да исти одступа од
Програмом предвиђеног изгледа,
- уколико објекат користи за намену која није Програмом и уговором предвиђена,
- уколико се Програм из члана 6. ове Одлуке измени тако да се укида локација за
постављање објекта,
- уколико не плати закупнину за привремено коришћење површине јавне намене два
месеца узастопно или три месеца у току једне године
уколико у непрекидном трајању од шест месеци не обавља делатност за коју је јавну
површину добио на коришћење;
• обавезу корисника да уклони привремени објекат у року од 15 дана након истека рока о
привременом коришћењу и терен доведе у првобитно стање.
• обавезу корисника да привремени објекат уклони и пре истека рока важења одобрења, без
права на накнаду штете и повраћај закупнине, ако се земљиште приводи намени одређеним
планом, или ако се на том земљишту морају изводити радови на изградњи инфраструктуре, или
ако се пре тога рока измени намена површина јавне намене, или ако својом делатношћу
нарушава јавну чистоћу, односно не придржава се услова утврђених у уговору о коришћењу
земљишта.
• права и обавезе уговарача у случају непоступања по одредбама уговора.
Ако корисник површине јавне намене прода свој мањи монтажни објекат привременог карактера,
дужан је да о томе обавести ЈП „Дирекција“ како би се изменио уговор о привременом корићењу
површине јавне намене тако што ће на место дотадашњег корисника ступити нови власник мањег монтажног
објекта привременог карактера.
ЈП „Дирекција“ закључује са новим корисником површине јавне намене уговор о привременом
корићењу површине јавне намене.
Члан 20.
Стручне и административно-техничке послове везане за спровођење поступка давања површине
јавне намене на привремено коришћење, као и послове у вези са раскидом и отказаом уговора врши
Јавно предузеће „Дирекција“.
II.2. Давање на коришћење површине јавне намене прикупљањем писмених понуда јавним огласом
Члан 21.
Учесник у поступку давања на коришћење површине јавне намене своју понуду доставља у року и на
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начин предвиђен огласом.
Понуде које су поднете после оглашеног рока, понуде у незатвореном омоту и понуде које не
садрже потребне документе и податке неће се разматрати.
Члан 22.
Пре отварања прикупљених понуда, коме могу присуствовати сва заинтересована лица, Комисија
утврђује колико је понуда примљено, да ли су предате у одређеном року и ко од понуђача присуствује
њиховом отварању.
Отварање се спроводи без обзира на број примљених понуда.
Члан 23.
Уколико се на оглас пријави само један учесник, површина јавне намене се може дати на коришћење
под условом да је учесник понудио најмање почетни износ објављен у огласу за стицање права коришћења
површине јавне намене и прихватио друге услове из огласа.
Члан 24.
У случају да се у поступку отварања понуда утврди да две или више понуда садрже исте понуђене
износе, присутни понуђачи, који су понудили исте износе, ће бити усмено позвани да наставе поступак у
складу са чланом 14. ове Одлуке.
Уколико неки од понуђача из става 1. овог члана не присуствује отварању понуда, Комисија ће
прекинути даљи поступак и одредити датум и време када ће се одржати поступак јавног надметања на који
ће бити позван и понуђач који није присуствовао отварању понуда.
Наставак јавног надметања се мора одржати најкасније у року од 5 дана од дана прекида поступка.
Члан 25.
Комисија је дужна да упозна присутне са износима из понуда по редоследу отварања.
Редослед отварања понуда је по дану и часу пријема, почев од најраније примљених.
Отворене понуде појединачно се разматрају и утврђено стање се констатује и уноси у записник.
Записник Комисија доставља свим учесницима поступка давање на коришћење површине јавне
намене прикупљањем писмених понуда јавним огласом.
Члан 26.
Комисија ће о спроведеном поступку сачинити извештај у коме ће извршити стручну оцену понуда,
предложити најповољнијег понуђача и исти доставити директору.
Члан 27.
Одредбе чланова од 6. до 20. ове Одлуке примењују се и у поступку давања на коришћење
површине јавне намене прикупљањем писмених понуда јавним огласом.
II.3. Давање површине јавне намене на коришћење непосредном погодбом
Члан 28.
Површина јавне намене се може дати на коришћење непосредном погодбом у случајевима
предвиђеним чланом 6. став 3 ове Одлуке.
Захтев за давање површине јавне намене на коришћење путем непосредне погодбе се подноси
писменим путем ЈП „Дирекција“.
У случају продаје монтажног објекат од стране лица којем је површина јавне намене испод
монтажног објекта дата на привремено коришћење, лице које је купило монтажни објекат дужно је поднети
ЈП „Дирекција“ у року од 15 дана од дана закључења уговора о продаји, захтев за давање површине јавне
намене на коришћење непосредном погодбом.
Уз захтев се прилаже:
• уговор о коришћењу површине јавне намене за предметни објекат закључен са претходним
корисником
•
уговор о купопродаји монтажног објекта и или покретног објекта
•
доказ о исплаћеној закупнини за коришћење површине јавне намене.
ЈП „Дирекција“ може дати на коришћење јавну површину непосредном погодбом новом власнику
монтажног објекта привременог карактера искључиво до истека уговореног периода коришћења површине
јавне намене према уговору са претходним корисником, и то под условом да то лице обавља делатност која
је у складу са Одобрењем за постављање мањег монтажног објекта привременог карактера и да је
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закупнина за коришћење површине јавне намене уредно исплаћена.
Решење о давању површине јавне намене на коришћење путем непосредне погодбе садржи доноси
Директор ЈП „Дирекција“.
Решење о давању површине јавне намене на коришћење путем непосредне погодбе садржи:
• податке о кориснику;
• податке о површини јавне намене (локација, улица, квадратура и др.);
• податке о врсти мањег монтажног објекта и покретног објекта привременог карактера који се
може поставити;
• да се површина јавне намене даје на коришћење до истека уговореног периода коришћења
површине јавне намене према уговору са претходним корисником (уколико је захтев поднело
лице које је купило мањи монтажни објекат привременог карактера од лица којем је
површина јавне намене испод монтажног објекта дата на привремено коришћење) ;
• делатност за чије обављање се површина јавне намене даје на коришћење;
• посебне услове под којима се објекат може поставити, у складу са Програмом (прибављање
техничке документације, одговарајућих дозвола и сл.);
• рок за постављање мањег монтажног објекта привременог карактера;
• време за које се површина јавне намене даје на коришћење;
• износ закупнине коришћење површине јавне намене са роком за уплату исте;
• обавезу корисника да у року од 15 дана од дана правоснажности решења закључи уговор о
коришћењу предметног земљишта са даваоцем;
• да ће у случају непоступања корисника по претходној алинеји, решење бити стављено ван
снаге, при чему корисник нема право на повраћај уплаћеног јемства
• да је корисник у обавези да прибави одобрење за постављање монтажног објекта
привременог карактера од надлежног органа.
Члан 29.
Површина јавне намене се може дати на коришћење непосредном погодбом и у случају када се
површина јавне намене даје на коришћење у заштићеном градском језгру а ради постављања мањег
монтжног објекта привременог карактера који има амбијентални значај и сам поседује споменичко својство.
Решење о давању површине јавне намене на коришћење у смислу става 1. овог члана доноси
Директор ЈП „Дирекција“.
Члан 30.
Одредбе члана 19. и 20. ове Одлуке примењују се и у поступку давања на коришћење површине
јавне намене непосредном погодбом.
III УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА
КОРИШЋЕЊЕ ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Члан 31.
Површина јавне намене се може користити према Урбанистичко техничким условима (УТУ)
издатим од стране ЈП „Дирекција“, на захтев странке, а у складу са Програмом привременог
коришћења површине јавне намене.
Урбанистичко технички услови за коришћење површине јавне намене ће се одредити Програмом.
IV ОДОБРЕЊЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊЕГ МОНТАЖНОГ ОБЈЕКТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА
ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Члан 32.
Одобрење за постављање мањих монтажних објеката привременог катактера на површинама јавне
намене, на основу поднетог захтева издаје Општинска управа – Одсек за урбанизам, стамбено - комуналне
послове, грађевинарство и заштиту животне средине.
Члан 33.
Захтев за издавање одобрења за постављање мањег монтажног објекта привременог карактера на
површинама јавне намене може поднети предузетник, физичко или правно лице коме је дата у закуп
површина јавне намене.
Уз захтев за издавање одобрења за постављање монтажног објекта прилаже се:
•
Уговор о коришћењу површине јавне намене
•
Урбанистичко техничке услове (УТУ), издате од стране ЈП''Дирекције''.
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Пројекат уређења локације за бунгалове лаке конструкције угоститељске намене на плажи у Новом
Бечеју.
Члан 34.
Одобрењем за постављање монтажних објекта одређује се:
• локација, положај, габарити и намена објекта,
• рок важења одобрења (према условима утврђеним у уговору),
• обевезе корисника да ће привремени објекат уклонити и пре истека рока важења
одобрења, без права на закупнину, ако се земљиште приводи намени одрђеним урбанистичким
планом, или ако се на том земљишту морају изводити радови на изградњи инфраструтуре, или се
пре тога рока измени намена јавних површина, или ако својом делатношћу нарушава јавну
чистоћу, односно не придржава се услова утврђених у уговору о коришћењу земљишта,
• одредбе у вези уклањања објекта(према условима утврђеним у уговору),
• рок у коме је корисник земљишта дужан да постави привремени објекат и почне са обављањем
делатности.
Члан 35.
Предузетници, физичка или правна лица која су добила одобрење за постављање мањег монтажног
објекта привременог карактера дужни су да поставе објекат у року од 6 месеци.
Изузетно овај рок се може продужити још за 6 месеци на образложени захтев корисника.
Члан 36.
Одобрење за постављање мањег монтажног објекта привременог карактера престаје да важи
уколико предузетник, физичко или правно лице не постави објекат у року из предходног члана
V СПРОВОЂЕЊЕ
Члан 37.
О спровођењу ове Одлуке из дела постављања монтажних објеката, споменика, спомен обележја и
покретних објеката стараће се орган управе надлежан за послове комуналне инспекције.
Члан 38.
Власник монтажног објекта дужан је да уклони монтажни објекат у року предвиђеном у Решењу
донетом од стране комуналног инспектора ако је објекат постављен:
• без одобрења за постављање надлежног органа,
• са одобрењенм за постављање, али је одобрење за постављање објекта престало да важи
• са одобрењем за постављање, када се пре истека рока важења одобрења измени намена
површине јавне намене, односно земљиште се приводи планом одређеној намени, или је
потребно на месту објекта изводити радове на комуналној инфраструктури
• са одобрењем за постављање, а дуже од 60 дана не обавља делатност а за делатност
сезонског карактера дуже од 30 дана,
• постављен са одобрењем за постављање, а Програмом из члана 6. ове Одлуке је предвиђена
његова замена, односно постављање другог објектa.
• са одобрењем за постављање, али приликом постављања нису испоштовани УТУдати од ЈП
Дирекције.
Члан 39.
Власник покретног објекта, дужан је да уклони покретни обкекат у року предвиђеном у решењу
донетом од стране комуналног инспектора ако је покретни уређај постављен:
• без одобрења за постављање надлежног органа,
• постављен са одобрењем за постављање,
али
је одобрење за постављање покретног
уређаја престало да важи
• постављен са одобрењем за постављање, али приликом постављања нису испоштовани УТУ дати
од ЈП Дирекције.
Члан 40.
У случају да власник мањег монтажног објекта привременог карактера, не поступи по решењу
надлежног инспектора у остављеном року, уклањање одбјекта извршиће се принудним путем на терет
власника објекта.
Мера из става 1. овог члана се примењује и на сопственике мањих монтажних објеката
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привременог карактера који користе површину јавне намене без правног основа. Комунални инспектор ће у
вршењу инспекцијског надзора донети решење којим налаже власнику мањег монтажног објекта
привременог карактера, да уклони мањи монтажни објекат привременог карактера који је постављен
на јавној површини без одобрења, или који није постављен, односно не користи се у складу
одобрењем, под претњом принудног извршења.
Када се власник мањег монтажног објекта привременог карактера не налази на лицу места,
инспектор ће, без саслушања власника, донети решење којим се налаже да се мањи монтажни објекат
привременог карактера укључујући и друге предмете који се налазе на или у њима, уклони у одређеном
року који се може одредити и на сате, под претњом принудног извршења. Ово решење се налепљује на
мањи монтажни објекат привременог карактера уз назначење дана и часа када је налепљено и тиме се
сматра да је достављање извршено. Касније оштећење, уништење или уклањање овог решења не утиче на
ваљаност достављања.
Уклањање мањег монтажног објекта привременог карактера спроводи Организациона јединица за
извршење решења о уклањању објекта, односно његовог дела, основана од стране ЈП „Дирекција“.
Жалба против решења из става 3. и 4. овог члана не одлаже његово извршење.
Када власник мањег монтажног објекта привременог карактера не поступи по датом налогу,
инспектор, по донетом закључку о дозволи извршења, спроводи принудно извршење.
Предмете који се налазе на или у мањем монтажном објекту привременог карактера који - која се
принудно уклања, инспектор ће привремено одузети и уз решење издати потврду са назначењем одузетих
предмета.
Смештај и чување принудно уклоњених мањих монтажних објеката привременог карактера, односно
других предмета који су се налазили на или у истима, обезбеђује општински орган управе надлежан за
финансије и привреду.
Приликом преузимања мањих монтажних објеката привременог карактера, односно других предмета
који су се налазили на или у истима, уклоњених са јавне површине, власник мањих монтажних објеката
привременог карактера дужан је да плати трошкове принудног уклањања и чувања.
Ако власник објекта, односно опреме не преузме принудно уклоњени мањи монтажни објекат
привременог карактера у року од 60 дана од дана принудног уклањања, општински орган управе надлежан
за буџет, трезор и финансије ће га продати на јавној лицитацији, а средства остварена од такве продаје
користе се за подмирење трошкова уклањања и чувања, а уколико нису довољна, разлика се наплаћује од
власника мањег монтажног објекта привременог карактера.
Када власник мањег монтажног објекта привременог карактера не преузме лако кварљиву робу
затечену на или у мањем монтажном објекту привременог карактера који је принудно уклоњен у року
утврђеном у решењу инспектора, општински орган управе надлежан за финансије и привреду ће их
предати предузећу регистрованом за њихов промет, а на основу закљученог уговора.
Ценовник за утврђивање трошкова принудног уклањања и чувања мањих монтажних објеката
привременог карактера, као и других предмета који су се налазили на или у истима, доноси ЈП „Дирекција“.
Општинска управа не сноси одговорност за оштећење предмета који се налазе на или у мањем
монтажном објекту привременог карактера који се уклања, као ни ризик од њихове евентуалне пропасти.
VI ПЛАЋАЊЕ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПРИВРЕМЕНО
КОРИШЋЕЊЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Члан 41.
За коришћење површине јавне намене у смислу ове одлуке плаћа се закупнина. Висина закупнине за
коришћење површине јавне намене у смислу ове одлуке утврђује се Одлуком о висини закупнине за
привремено коришћење површине јавне намене.
VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 42.
Новчаном казном у износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице:
• ако без одобрења постави монтажни објекат и покретни уређај
• ако не уклони или прибави ново одобрење за постављање монтажног објеката или покретног уређаја у
року датом у решењу грађевинске или комуналне инспекције
• ако је постављен са одобрењем за постављање,али приликом постављања нису испоштовани УТУ дати
од ЈП Дирекције
• ако не уклони монтажни објекат и покретни уређај постављен са одобрењем за постављање, по истеку
рока важења одобрења, тј.по истеку рока од 15 дана из Уговора о привременом коришћењу простора
на површини јавне намене
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ако не уклони монтажни објекат у року датом у решењу грађевинске инспекције, који је постављен са
одобрењем за постављање, када се пре истека рока важења одобрења измени намена површине јавне
намене, односно земљиште се приводи планом одређеној намени, или је потребно на месту објекта
изводити радове на комуналној инфраструктури
• ако не уклони монтажни објекат у року датом у решењу грађевинске инспекције, који је постављен са
одобрењем за постављање, а дуже од 60 дана не обавља делатност, а за делатност сезонског карактера
дуже од 30 дана,
• ако не уклони монтажни објекат у року датом у решењу грађевинске инспекције, који је постављен са
одобрењем за постављање, a Програмом из члана 6. ове Одлуке је предвиђена његова замена, односно
постављање другог објектa.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу, које је корисник површине
јавне намене, новчаном казном у износу од 20.000,00 динара.
•

Члан 43.
За прекршаје наведене у члану 42. ове Одлуке, казниће се предузетник новчаном казном у износу од 50.000,00
динара.
Члан 44.
За прекршаје наведене у члану 42. ове Одлуке, казниће се физичко лице новчаном казном у износу од
15.000,00 динара.
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 45.
Сви поднети захтеви за издавање одобрења за постављање монтажних објеката и покретних уређаја
на површинама јавне намене до дана ступања на снагу ове одлуке решаваће се на основу одредби Одлуке
о условима за постављање мањих монтажних објеката на јавним површинама (Сл.лист општине Нови Бечеј
бр.18/2005).
Члан 46.
Власници монтажних објеката и покретних уређаја који су добили одобрење за постављање истих,
могу задржати односно користити постављене објекте и после ступања на снагу ове Одлуке, до истека рока
важења коришћења земљишта, односно до добијања Решења којим се наређује њихово уклањање.
Члан 47.
Поступци за уклањање монтажних објеката и покретних уређаја започети до дана ступања на снагу
ове Одлуке окончаће се по одредбама ове Одлуке.
Члан 48.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о условима за привремено постављање
мањих монтажних објеката (''Сл. лист општине Нови Бечеј'', бр. 18/2005).
Члан 49.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Сл. листу општине Нови Бечеј'', а
почиње да се примењује од 01.01.2011. године.
9. КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ, на основу члана 50. Пословника Скупштине
општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 26/2016 – пречишћени текст), на седници
одржаној дана 23.5.2017. године, је утврдила пречишћен текст Одлуке о одржавању чистоће, којa обухвата:
1.Одлуку о одржавању чистоће („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 15/2010- пречишћен текст),
2.Одлуку о допуни одлуке о одржавању чистоће („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 15/2011)
3. Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број
5/2012)
4. Одлукa о изменама и допунама одлуке о одржавању чистоће („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број
8/2017)
КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Брoj: II 02-352-50/2017
Дана: 23.5.2017. године

Председник комисије за прописе
Зора Ракић с.р.
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ОДЛУКА О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ
Члан 1.
Овом Одлуком се уређују и обезбеђују услови за одржавање чистоће у насељеним местима општине
Нови Бечеј, што обухвата сакупљање смећа и других природних и вештачких отпадака из стамбених,
пословних и других објеката осим индустријског отпада и опасних материја, њихово одвожење и одлагање,
уклањање отпада из посуда за отпатке на јавним местима, као и смећа и другог отпада са улица и јавних
површина, чишћење и прање улица, тргова, паркиралишта и других јавних површина.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Члан 2.
Јавним повшинама у смислу ове Одлуке сматрају се:
коловози, тротоари, тргови, изграђене обале река и канала, пристаништа, плаже и марине
паркови, дрвореди, улични травњаци
пијаце и вашари
спортски и забавни терени, дечја игралишта
железничке станице
аутобуска стајалиша у јавном саобраћају
паркиралишта
отворени и затворени улични канали
површине између и око зграда

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Члан 3.
Комунални објекти и уређаји на јавним површинама су:
објекти снабдевања водом, јавне чесме и бунари
објекти и уређаји за снабдевање тополотном енергијом
објекти и уређаји за одвођење отпадних вода
објекти јавне расвете
киосци и други монтажни објекти (телефонске говорнице, надстрешнице за аутобуска
стајалишта, табле са редовима вожње и друго)
огласни стубови, панои, рекламне ознаке
клупе и жардињере
фирме, светлећи и други натписи
табле са називима улица и бројевима
контејнери, типизиране посуде за смеће, корпе за отпатке и јавне депоније за смеће и фекалије
спомен обележје и бисте

1.
2.
3.
4.

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Члан 4.
Под чишћењем јавних површина у смислу одредаба ове Одлуке сматра се:
чишћење, прање и поливање коловоза, тротоара, тргова и других јавних површина
чишћење снега, леда, блатних и других наноса са коловоза, тротоара и других јавних површина
изношење и депоновање смећа и фекалија и других отпадака из насељених места
постављање корпи за отпатке и њихово одржавање

1.
2.
3.
4.
5.

Члан 5.
Чишћење јавних површина у граду Новом Бечеју врши јавно предузеће „Комуналац“ Нови Бечеј, у
Новом Милошеву Комунално јавно предузеће „Компред“ Ново Милошево, а у Куману и Бочару о овоме ће
се старати месне заједнице ових насељених места, према Програму одржавања чистоће јавних површина.
Програме из става 1. овог члана доноси Скупштина општине на предлог Јавног
предузећа“Комуналац“ Нови Бечеј, у Новом Милошеву Комунално
јавно предузеће „Компред“ Ново
Милошево уз сагласност Савета месних заједница Нови Бечеј и Ново Милошево, а у Куману и Бочару
Савети месних заједница ових насељених места, најкасније до 31. Децембра текуће године за наредну годину.
Члан 6.
Програм из члана 5. ове Одлуке садржи: преглед послова на одржавању чистоће, назив улица које
се чисте, цену коштања, механизацију и друго.
Запослени код субјеката утврђених чланом 5. став 1. Одлуке или којима је поверено обављање ових
послова, у случају штрајка морају обезбедити минимум процеса рада који обезбеђује сигурност људи и
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имовине или је незаменљив услов живота и рада грађана или рада другог предузећа, односно правног или
физичког лица које обавља привредну или другу делатност или услугу.
Члан 6а.
Минимум процеса рада по најави штрајка утврђује Извршни одбор СО-е Нови Бечеј полазећи од
природе делатности, степена угрожености здравља и људи и других околност значајних за остваривање
потреба грађана, предузећа и других субјеката, редуковано за 30% При утврђивању минимума процеса
рада Извршни одбор СО-е је обавезан да узме у обзир мишљење, примедбе и предлоге синдиката.
Начин обезбеђивања минимума процеса рада утврђује се општим актом послодавца у складу са
колективним уговором.
Члан 7.
Чишћење снега и леда на пешачким површинама у граду Нови Бечеј врши ЈП „Комуналац“ Нови
Бечеј, у Новом Милошеву Комунално јавно предузеће „Компред“ Ново Милошево, а у Куману и Бочару о
овоме ће се старати месне заједнице ових насељених места, према Програму зимског одржавања чистоће.
Члан 8.
Чишћење снега и леда и посипање соли на насељским саобраћајницама и локалном путу Ново
Милошево-Бочар обавља ЈП „Дирекција“ према годишњем Програму рада.
Члан 9.
Власници или корисници продавница, киоска и других продајних објеката на јавним површинама
дужни су да око ових објеката одржавају чистоћу и поставе корпе за отпатке које ће уредно одржавати.
Члан 10.
О чишћењу тротоара, уличних травњака до ивице коловоза, уличних затворених и отворених канала,
као и прелаза и пропуста за воду испред стамбених и пословних зграда, плацева и других објеката који нису
обухваћени Програмом из члана 5. став 1. и члана 7. старају се правна и физичка лица испред некретнина
чији су вланици или корисници.
Члан 11.
Забрањено је приликом превоза грађевинског материјала, огрева, пољопривредних производа и
других материјала, расипање истих по коловозу и другим јавним површинама.
Сва возила пре изласка на коловоз са тврдом подлогом морају се очистити од блата и других
нечистоћа.
Члан 12.
Приликом уређивања травњака, сакупљања сувог лишћа, кресања дрвореда, истовара и утовара
грађевинског и другог материјала, при прању возила на местима где је то дозвољено, отпаци и материјали
морају се уклонити, а јавна површина очистити.
Отпатке настале уређивањем јавне површине из става 1. забрањено је уклањати паљењем.
Члан 13.
Извођач грађевинских и занатских радова приликом извођења радова дужан је да се стара о
чишћењу јавне површине испред и око градилишта, као и о депоновању и обезбеђивању грађевинског
материјала од растурања и разношења на јавне површине.
По завршеним радовима земља и материјал се морају уклонити, а јавна површина очистити.

1.
2.
3.
4.

Члан 14.
У циљу одржавања чистоће забрањено је:
бацање хартије и других отпадака по парковима, улицама и другим јавним површинама изван за
то одрђених места
бацање или изливање отпадних вода или фекалија и других прљавих вода на тротоар, травњак, улични
канал и другу јавну површина
бацање пепела, гара, шљаке, шута и сл. материјала на тротоар, травњак, улични канал и другу јавну
површину
паљање и гажење клупа, паноа, реклама и других предмета који су постављени на јавним
површинама
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5. прљање споменика, биста и других знаменитих обележја која су постављена на јавним површинама
6. прање вуне и веша, моторних возила, напајање стоке и свако стварање нечистоће у кругу јавних
бунара, чесми и хидраната
7. вршење нужде на улицама, парковима и другим јавним површинама
8. бацање или разбијање флаша, чаша и других предмета од стакла по улицама и другим јавним
површинама
9. остављање ствари, робе и материјала на јавним површинама
10. камарисање житарица, детелине, сена, кукурузовине и сличног кабастог материјала по улицама и
другим јавим површинама
11. круњење кукуруза или тестерисање дрва и грађе на тротоару и другим јавним површинама
12. обављање вршења житарица и других семенских биљака на улици и другим јавним површинама
13. остављање пољопривредних машина и оруђа на улици и другим јавним површинама
14. бацање или остављање старог гвожђа, кућног смештаја, апарата и посуђа и сличних предмета
на улицу и друге јавне површине изван за то одеђених места
15. сејање поврћа и друге ратарске културе осим траве, детелине или луцерке по улицама или
другим јавним површинама
16. ломити засаде дрвореда
17. Постављање плаката и рекламних материјала на местима која нису предвиђена чланом 3. став 1. тачка
6. ове Одлуке, а нарочито на фасаде објеката, као и објеката од јавног значаја, дрва, трафо станице,
ограде и на површинама јавне намене без одобрења за постављање.
ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА И ФЕКАЛИЈА
Члан 15.
Изношење и депоновање кућног смећа и смећа са јавних површина врши предузеће или предузетник
коме су Одлуком поверени послови одржавања чистоће.
Изношење и депоновање фекалија у Новом Бечеју врши Јавно предузеће „Комуналац“ Нови
Бечеј, у Новом Милошеву комунално јавно предузеће „Компред“ Ново Милошево, а у Куману и Бочару ће се о
томе старати њихове месне заједнице.
Изношење и депоновање кућног смећа и смећа са јавних површина као и изношење фекалија је
обавезно за сва физичка и правна лица.
Члан 16.
Под кућним смећем у смислу ове Одлуке сматрају се сви отпаци приликом чишћења и уређивања
стана односно пословних просторија и припремању хране, као и угљена прашина и пепео, отпатци
индустријског и хемијског порекла, картонске и кабасте амбалаже, делова старог намештаја,
санитарних уређаја, апарата за домаћинста, старих новина, часописа и другог папира, стаклене и металне
амбалаже, старе одеће и обуће, осим земље, шута, отпадака грађевинског материјала, баштенских
отпадака, свих врсата стајњака и слично.
Члан 17.
Кућно смеће се држи у судовима за кућно смеће (у даљем тексту : судови).
У судове за кућно смеће спадају: контејнери, типске канте и пластичне вреће.
Члан 18.
Сви корисници услуга су дужни да се старају о одржавњу судова.
Мора се водити рачуна да се при изношењу кућног смећа, смеће не расипа, не подиже прашина, не
шири непријатан мирис и да се не прљају површине на којима се налазе судови.
Сви корисници услуга дужни су да своје смеће одлажу у посудама за смеће које су им постављене од
стране правног лица или предузетника коме су Одлуком
поверени послови одржавања чистоће, у противном смеће се неће односити.
Судови се морају држати на приступачном месту, затворени, да се из њих не расипа смеће, да се
спречи продор воде и онемогући приступ смећу животиња и инсеката.
Корисници услуга су дужни да уредно плаћају услугу изношења смећа у складу са важећим
прописима.
Члан 19.
Трошкове за набавку судова за све кориснике услуга сноси предузеће или предузетник коме су
Одлуком поверени послови одржавања чистоће.
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О постављању и одржавању судова у стамбеним и пословним зградама стараће се њихови власници
и корисници, а о судовима на јавним површинама, предузеће или предузетник коме су Одлуком
поверени послови одржавања чистоће.
Члан 20.
Брисан
Члан 21.
У судове је забрањено бацање жара, отпадне воде и фекалије и друге прљавштине које не спадају у
кућно смеће.
Забрањено је претурање и вађење кућног смећа из судова, и бацање смећа изван тих посуда.
Забрањено је померати и хабати судове за кућно смеће и паркирати возила на начин који
отежава или онемогућава приступ судовима за кућно смеће.
Члан 22.
Предузеће или предузетник коме су Одлуком поверени послови одржавања чистоће, дужно је
да врши изношење смећа према Плану изношења кућног смећа са којим су благовремено и на погодан начин
упознати сви корисници услуга.
План из става 1. овог члана садржи Упутство о начину одвојеног одлагања кућног смећа, којег су
дужни да се придржавају сви корисници услуга.
Члан 23.
Најмање два пута годишње (у пролеће и јесен) се мора организовати сакупљање и изношење
кабастог отпада као што је: стари намештај, санитарни уређаји, апарати за домаћинство, кабасте амбалаже,
стара одећа и обућа и слично.
Са термином изношења отпадака из става 1. овог члана корисници услуга морају бити обавештени на
адекватан начин.
Члан 24.
Сви корисници услуга који користе стамбене или пословне зграде и просторије дужни су да се старају
о редовном чишћењу и одржавању нужничких и септичких јама.
Нужничке и септичке јаме морају да буду изграђене у складу са прописима.
Члан 25.
Ручно чишћење нужничких и септичких јама и пренос фекалија у затвореним бурадима може се
вршити у времену од 21,00 до 06,00 часова.
Члан 26.
Уређење и одржавање постојећих сметлишта у делу који настану од дана преузимања поверених
послова преузима предузеће или предузетник коме су Одлуком поверени послови одржавања чистоће.
Члан 27.
Изградњом и приступањем општине Нови Бечеј регионалној депонији, предузеће или предузетник
коме су Одлуком поверени послови одржавања чистоће, дужно је да смеће одвози на регионалну
депонију.
Трошкови одвожења и депоновања смећа на регионалну депонију, регулисаће се посебним уговором.
Члан 28.
Возила за изношење смећа морају се сваког дана после рада опрати, а недељно најмање једном
дезинфиковати.
Возила за изношење фекалија морају се сваког радног дана после рада опрати и дезинфиковати.
Члан 29.
Предузеће или предузетник коме су Одлуком поверени послови одржавања чистоће, дужно је
да врши селекцију и разврставање смећа у складу са важећим прописима.
НАКНАДА ЗА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ
Члан 30.
Накнада за извршене услуге утврђује се Уговором о поверавању послова, чија садржина је
прописана чланом 17. Одлуке о условима и начину поверавања послова одржавања чистоће у општини
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Нови Бечеј, а који заључују Председник општине и предузеће или предузетник коме су Одлуком поверени
послови одржавања чистоће.
Члан 31.
Брисан
НАДЗОР
Члан 32.
Надзор над спровођењем ове одлуке врш и Одсек за инспекцијске службе.
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 33.
Новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице:
1. ако не врши чишћење јавних површине у складу са члановима 5. и 7. ове Одлуке
2. ако не одржава чистоћу око продавнице, киоска и других продајних објеката на јавним површинама које
користе, не постави корпе за отпатке, или не одржава уредно корпе за отпатке (члан 9.)
3. ако не одржава чистоћу тротоара, уличних травњака, уличних затворених и отворених канала, као и
прелаза и пропуста за воду испред пословних и других објеката које користи (члан 10.)
4. ако приликом превоза грађевинског материјала, огерва, пољопривредних производа и других
материјала, расипа по коловозу или другим јавним површинама (члан 11.)
5. ако приликом уређивања травњака, скупљања сувог лишћа, кресања дрвореда, истовара и утовара
грађевинског и другог материјала, при прању возила на местима где је то дозвољено, не отклони
отпатке, а јавну површину не очисти или је очисти паљењем (члан 12.)
6. ако извођач грађевинских и занатских радова поступи супротно члану 13. ове Одлуке
7. ако поступи супротно забранама из члана 14.став 1. тачке 2. 3. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. и 17. ове Одлуке
8. ако не држи на приступачном месту или се не стара о њиховом одржавању (члан 18.)
9. ако у судове баца жар, отпадне воде, фекалије и друге прљавштине које не спадају у кућно смеће,
претура, вади и баца смеће изван посуда, помера и хаба судове или паркира возила на начина који отежава
или онемогућава приступ судовима (члан 21.)
10. ако се не придржава Плана изношења кућног смећа
11. ако не организују сакупљање и изношење отпадака кабастог отпада или са термином изношења ових
отпадака не упозна кориснике на адекватан начин (члан 23.)
12. ако се не стара о редовном чишћењу и одржавању нужничких и септичких јама или ако оне нису
изграђене у складу са прописима (члан 24.)
Новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара казниће се одговорно лице у правном лицу за
прекршаје из тачака 1. 10. и 11. став 1. овог члана.''
Члан 34.
Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај предузетник:
1. ако не одржава чистоћу, не постави корпу за отпатке или не одржава уредно корпе за отпатке око
продавница, киоска или других продајних објеката које користи (члан 9.)
2. ако не одржава чистоћу тротоара, улучних травњака, уличних затворених и отворених канала, као и
прелаза и пропуста за воду испред пословних и других објеката које користи (члан 10.)
3. ако приликом превоза грђевинског материјала, огрева, пољопривредних производа и других материјала,
расипа по коловозу или дугим јавним површинама (члан 11.)
4. ако приликом уређивања травњака, кресања дрвореда, истовара или утовара грађевинског или другог
материјала, при прању возила на местима на којима је то дозвољено, не отклони отпатке, а јавну
површину не очисти (члан 12)
5. ако извођач грађевинских и занатских радова поступи супротно члану 13. ове Одлуке
6. ако поступи супротно забранама из члана 14. став 1. тачке 2. 3. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. и 17. ове
Одлуке
7. ако не држи на приступачном месту или се не стара о њиховом одржавању (члан 18.)
8. ако у судове баца жар, отпадне воде, фекалије и друге прљавштине које не спадају у кућно смеће,
претура, вади и баца смеће изван посуда, помера и хаба судове или паркира возила на начин који отежава или
онемогућава приступ судовима (члан 21.)
9. ако се не стара о редовном чишћењу и одржавању нужничких и септичких јама или ако оне нису
изграђене у складу са прописима (члан 24.).''

23. мај 2017.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 15

51

Члан 35.
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице:
1. ако не одржава чистоћу тротоара, уличних травњака, уличних затворених и отворених канала, као и
прелаза и пропуста за воду испред стамбених зграда и плацева чији су власници (члан 10.)
2. ако приликом превоза грађевинског материјала, огрева, пољопривредних производа и другог
материјала, расипа по коловозу и другим јавним површинама (члан 11.)
3. ако приликом уређивања травњака, кресања дрвореда, истовара и утовара грађевинског и дугог
материјала, при прању возила на местма где је то дозвољено, не уклони отпатке и не очисти јавну
површину (члан 12.)
4. ако извођач грађевинских и занатских радова поступи супротно члану 13. ове Одлуке
5. ако поступи супротно забранама из члана 14. ове Одлуке
6. ако у судове баца жар, отпадне воде, фекалије и друге прљавштине које не спадају у кућно смеће (члан 21.
став 1.)
7. ако претура или вади кућно смеће из судова или смеће баца изван ових посуда (члан 21. став 2.)
8. ако помера или оштећује судове или онемогућава приступ овим судовима (члан 21. став 3.)
9. ако се не стара о редовном одржавању и чишћењеу нужничких и септичких јама или ако оне нису
изграђене у складу са прописима (члан 24.).''
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о одржавњу чистоће
(„Службени лист општине Нови Бечеј“ број 5/79, 8/88, 5/90, 2/93, 5/93, 7/93, 9/93, 4/94,7/94) и Одлука о
изношењу и депоновању смећа и фекалија („Службени лист општине Нови Бечеј“ број 3/88, 5/90, 2/93, 5/93,
7/93, 9/93, 4/94, 7/94).
Члан 37.
Овај пречишћени текст се објављује у „Службени лист општине Нови Бечеј“.
10. КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ, на основу члана 50. Пословника Скупштине
општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 26/2016 – пречишћени текст), на седници
одржаној дана 23.5.2017. године, је утврдила пречишћен текст Одлуке о општинским путевима и улицама на
територији општине Нови Бечеј, која обухвата:
1.Одлуку о општинским путевима и улицама на територији општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови
Бечеј“, број 24/2016)
2.Одлуку о изменама и допунама Одлуке о општинским путевима и улицама на територији општине Нови Бечеј
(„Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 8/2017)
КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Брoj: II 02-344-19/2017
Дана: 23.5.2017. године

Председник комисије за прописе
Зора Ракић с.р.

ОДЛУКУ
О ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
НОВИ БЕЧЕЈ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се управљање, финансирање, заштита, одржавање изградња и реконтрукција
општинских путева и улица на територији општине Нови Бечеј.
Члан 2.
Општински пут у смислу ове Одлуке, је јавни пут који саобраћајно повезује насељена места на
територији општине, као и територију општине са мрежом државних путева.
Улица је јавни пут у насељу који саобраћајно повезује делове насеља.
Путеви из става 1. и 2. овог члана су добра у општој употреби у јавној својини и на њима се могу
стицати права коришћења, права службености и друга права одређена законом.
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Члан 3.
Делатност управљања, заштите и одржавања општинских путева и улица, обавља Јавно предузеће
за урбанизам, изградњу, грађевинско земљиште, уређење и одржавање улица и путева, обезбеђивање јавног
осветљења и заштиту животне средине општине Нови Бечеј, као управљач општинских путева и улица, (у
даљем тексту: Управљач јавног пута).
Управљач јавног пута доноси средњорочни план изградње и реконструкције, одржавања и заштите
општинских путева и улица и годишњи програм радова на одржавању, заштити, изградњи и реконструкцији
општинских путева и улица уз сагласност Скупштине општине.
II УПРАВЉАЊЕ ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА
Члан 4.
Управљање општинским путевима и улицама у смислу ове Одлуке, обухвата:
1. коришћење општинских путева и улица;
2. заштиту општинских путева и улица;
3. вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији општинских путева и улица;
4. организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконстукцији, одржавању и заштити
општинских путева и улица;
5. уступање радова на одржавању општинских путева и улица;
6. организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом
општинских путева и улица;
7. планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите општинских путева и улица;
8. означавање општинских путева и улица;
9. означавање и вођење евиденције о општинским путевима и улицама и саобраћајно - техничким
подацима за исте.
Члан 5.
Управљач јавног пута, дужан је да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту
општинских путева и улица и да обезбеди несметано и безбедно одвијање саобраћаја на истим.
Управљач јавног пута одговора за штету која настане корисницима општинских путева и улица због
пропуштања благовременог обављања појединих радова на редовном одржавању општинских путева и улица,
односно због извођења тих радова супротно прописаним техничким условима и начину њиховог извођења.
Члан 6.
Управљач јавног пута дужан је да означава и води евиденцију о општинским путевима и улицама као
и сабраћајно – техничким и другим подацима за исте, у складу са законом.
Члан 7.
Управљачу јавног пута поверава се вршење јавних овлашћења која се односе на издавање:
1. сагласности за изградњу односно реконструкцију прикључка на општински пут и улицу;
2. сагласности за грађење односно за постављање водовода, канализације, железничке пруге и
других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. на
општинском путу и улици;
3. сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, железничке пруге и
других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. у
заштитном појасу општинског пута и улице;
4. сагласности за измену саобраћајних површина пратећих садржаја општинског пута и улица;
5. сагласности за одржавање спортске и друге манифестације на општинском путу и улици;
6. посебне дозволе за обављање ванредног превоза на општинском путу и улици;
7. одобрење за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно
обавештавање или оглашавање на општинском путу и улици односно поред истих;
Сви акти из става 1. овог члана, морају да садрже саобраћајно - техничке услове.
Члан 8.
Управљач јавног пута, дужан је да одлучи по захтеву за издавање сагласности, дозволе и одобрења из
члана 7. став 1. ове Одлуке, у року од осам дана од дана подношења захтева.
Против аката из члана 7. став 1. ове Одлуке, може се изјавити жалба Општинском већу општине Нови
Бечеј, у року од осам дана од дана достављања тог акта.
Управљач јавног пута дужан је да о актима донетим у вршењу јавних овлашћења, води евиденцију.
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III ФИНАНСИРАЊЕ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА
Члан 9.
Финансирање изградње и реконтрукције, одржавања и заштите општинског пута и улице обезбеђује
се из:
1.
2.
3.
4.
5.

накнада за употребу општинског пута и улице;
буџета Општине Нови Бечеј;
финансијских кредита;
улагања домаћих и страних лица и
других извора у складу са законом

Члан 10.
За употребу општинског пута и улице плаћа се накнада, и то:
1. накнада за ванредни превоз;
2. накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно
обавештавање или оглашавање на општинском путу и улици, односно на другом земљишту које користи
Управљач јавног пута, у складу са прописима;
3. накнада за закуп делова земљишног појаса општинског пута и улице;
4. накнада за закуп другог земљишта које користи Управљач јавног пута;
5. накнада за постављање водовода, канализације, електричних телефонских и телеграских водова
и сл. на општинском путу и улици;
6. годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са
општинског пута и улице.
Висину накнада из става 1. овог члана утврђује Управљач јавног пута уз сагласност Скупштине општине
Нови Бечеј.
Члан 11.
У погледу наплате накнада утврђених овом одлуком, контроле, камате, повраћаја, застарелости, казне
и осталог што није уређено овом Одлуком, примењиваће се одредбе закона којим се уређује порески поступак
и пореска администрација.
Члан 12.
Средства од наплаћене накнаде из члана 10. ове Одлуке приход су Управљача јавног пута и користе
се за изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту општинских путева и улица, као и за трошкове
коришћења и отплату кредита за наведене намене.
IV ЗАШТИТА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА
Члан 13.
У циљу очувања стабилности општинских путева и улица као и обезбеђивања услова за несметано
одвијање саобраћаја и режима саобраћаја, извођење радова на општинском путу и улици,(грађење, односно
постављање водовода, канализације, телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл.),
може се вршити уз претходно прибављену сагласност Управљача јавног пута.
У заштитном појасу поред општинског пута ван насеља, извођење радова из става 1. овог члана,
може се вршити по претходно прибављеној сагласности Управљача јавног пута која садржи саобраћајно
техничке услове и који обезбеђује контролу извођења тих радова.
У заштитном појасу поред општинског пута ван насеља, забрањена је изградња грађевинских или
других објеката, као и постављање постројења, уређаја и инсталација, осим изградње саобраћајних
површина пратећих садржаја, постројења, уређаја и инсталација које служе потребама општинског пута и
саобраћаја на истом.
Члан 14.
Изградња објеката у појасу контролисане изградње дозвољена је на основу донетих просторних и
урбаистичких планова који обухватају тај појас.
У појасу из става 1. овог члана забрањено је отварање рудника, каменолома и депонија отпада и
смећа.
Члан 15.
Ограде, дрвеће и засади поред општинских путева и улица, могу се подизати тако, да не ометају
прегледност и не угрожавају безбедност саобраћаја.
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Члан 16.
На раскрсници општинског пута и улица са другим путем и укрштања са железничком пругом у
истом нивоу, морају се обезбедити зоне потребне прегледности у складу са законом.
У зонама потребне прегледности забрањено је подизати засаде, ограде и дрвеће, остављати предмете
и материјале, постављати постројења и уређaје, градити објекте, односно вршити друге радње које ометају
прегледност општинског пута и улице.
Власник односно непосредни држалац земљишта, које се налази у зони потребне прегледности, дужан је
да, на захтев Управљача јавног пута, уклони засаде, ограде, дрвеће, предмете, материјале, постројења,
уређаје и објекте, у циљу обезбеђења прегледности општинског пута и улице, с тим што од Управљача
јавног пута, има право на накнаду штете због ограничења коришћења земљишта.
Члан 17.
Лице које управља објектом, постројењем, уређајем, инсталацијом и водовима који су уграђени у
општински пут и улицу, дужно је исте да одржава на начин којим се не оштећује и не угрожава безбедност
саобраћаја и одржавање општинског пута и улице.
У случају оштећења, односно квара објекта, постројења, уређаја, инсталација и водова из става 1.
овог члана, лице које управља тим објектима дужно је без одлагања да отклони оштећења или квар и
обавести Управљача јавног пута о предузетим радовима, као и о свом трошку да изврши враћање
општинског пута и улице у првобитно стање.
У случају отклањања оштећења односно квара којим се не оштећује општински пут или улица, или
не угрожава безбедноост саобраћаја, истом се приступа по претходној сагласности Управљача јавног пута.
Члан 18.
Забрањено је остављање грађевинског и другог материјала поред општинског пута и улице, уколико
се тиме умањује прегледност на истим.
Члан 19.
Изградња прикључка прилазног пута на општински пут и улицу може се изводити уз сагласнот
Управљача јавног пута.
Члан 20.
Земљани или прилазни пут који се укршта или прикључује на општински пут мора се изградити са
тврдом подлогом или са истим коловозним застором као и општински пут са којим се укршта, односно на који се
прикључује, у ширини од најмање 5 метара и у дужини од најмање 10 метара, рачунајући од ивице коловоза
општинског пута.
Трошкове изградње из става 1. овог члана сноси инвеститор изградње земљаног, односно прилазног
пута.
Ако приликом изградње или реконструкције општински пут и улица пресеца земљани пут, трошкове
изградње земљаног пута са тврдом подлогом или истим коловозним застором, као и општински пут и улицу са
којим се укршта, односно на који се прикључује сноси инвеститор радова на изградњи, односно реконструкцији
општинског пута и улице.
Члан 21.
Сусед општинског пута и улице дужан је да омогући слободно отицање воде и одлагање снега са
општинског пута и улице на његово земљиште, уз накнаду проузроковане штете.
Сусед општинског пута и улице дужан је да омогући прилаз путу или путном објекту ради извођења
радова на одржавању пута или путног објекта, уз накнаду проузроковане штете.
Управљач јавног пута је дужан да закључи уговор са суседом општинског пута и улице да на суседовом
земљишту изгради одводне канале и друге уређаје за одвођење воде од трупа пута, као и да постави
привремене или сталне уређаје и регулације, односно подигне засаде за заштиту пута и саобраћаја на њему
од снежних наноса, сметова, буке, заслепљујућих ефеката и других штетних утицаја, ако се исти не могу
изградити, поставити, односно подићи на путу.
Одредбе става 1. до 3. овог члана сходно се примењују и на власнике, односно непосредне држаоце
земљишта, у случају када се њихово земљиште користи у исте сврхе.
Члан 22.
Ради заштите општинског пута од спирања и одроњавања, Управљач јавног пута дужан је, ако
природа земљишта допушта, да косине усека, засека и насипа, као и земљишни појас општинског пута озелени
травом, украсним шибљем и другим растињем, али тако да се не омета прегледност на путу.
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Управљач јавног пута дужан је да засаде из става 1. овог члана уредно одржава и обнавља.
Члан 23.
Рекламне табле, рекламни панои, уређаји за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање (у
даљем тексту: натписи), могу се постављати на општинском путу и поред тог пута, на удаљености од пет
метара, мерено са спољне стране од ивице коловоза, а на основу одобрења које издаје Управљач јавног пута.
Натписе из става 1. овог члана дужно је да одржава лице које је захтевало постављање истих.
По истеку рока важења одобрења за постављање натписа, лице које је поставило натпис је дужно да
га уклони и врати заузету површину у првобитно стање, у складу са овом одлуком.
Члан 24.
На општинском 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. кочење запрежних возила спречавањем окретања точкова;
17. укључивање возила на општински пут и улицу и искључивање са истог ван прикључка или
укрштаја и наношење блата на општински пут и улицу;
18. заустављање или остављање возила којим се омета коришћење општинског пута и улице;
19. свако чињење којим се оштећује или би се могао оштетити општински пут и улица или ометати
одвијање саобраћаја на њима.
Члан 25.
На општинском путу и улици, као и на заштитном појасу општинског пута ван насеља, није дозвољено
подизати споменике, постављати крајпуташе и друге спомен-знакове, продавати производе, односно
предузимати друге радње којима се угрожава безбедност саобраћаја.
Члан 26.
Управљач јавног пута дужан је, да у обављању послова заштите општинског пута и улице,
свакодневно
спроводи
активности
на
утврђивању
заузећа
општинског
пута
и
улице,
бесправног извођења радова на општинском путу, улици и у заштитном појасу општинског пута ван насеља, као
и свих других чињења којима се битно оштећује, или би се могао оштетити општински пут и улица или
ометати одвијање саобраћаја.
У случајевима из става 1. овог члана, Управљач јавног пута, дужан је да без одлагања, Одсеку за
инспекцијске службе општине Нови Бечеј, поднесе писмени захтев ради предузимања инспекцијских мера, у
којем захтеву је наведено тачно и потпуно чињенично стање, уз достављање ситуационог плана издатог
од надлежног органа, односно овлашћеног лица, у случајевима када је тај план подесно доказно средство за
утврђивање чињеничног стања.
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Члан 27.
Управљач јавног пута, покреће поступак код Одсека за инспекцијске службе општине Нови Бечеј, за
ограничавање коришћења општинског пута и улице, ако су исти у таквом стању да:
1. саобраћај није могућ или је могућ саобраћај појединиx врста возила;
2. саобраћај појединих врста возила може бити штетан за општински пут и улицу и
3. то захтевају основани разлози који се односе на заштиту општинског пута и улице и безбедност
саобраћаја.
Истовремено са покретањем поступка из става 1. овог члана, Управљач јавног пута је дужан да
предузме мере на обезбеђењу општинског пута и улице, постављањем одговарајуће саобраћајне сигнализације
и дужан је да о предузетим мерама обавести министарство надлежно за унутрашње послове и јавност, путем
средстава јавног информисања.
Члан 28.
Моторна и прикључна возила која саобраћају на општинским путевима и улицама, осим возила са
гусеницима, морају имати точкове са пнеуматицима.
Возило са гусеницима може саобраћати на општинском путу и улици са савременим коловозним
застором, ако су гусенице заштићење облогом са равним површинама или другим одговарајућим облогама.
Возила Војске Србије не морају да испуњавају услове из става 2. овог члана, а у случају
проузроковања штете на општинском путу и улици, управљач јавног пута има право на накнаду штете.
Запрежна возила са укупном масом преко три тоне могу саобраћати на општинском путу и улици ако
имају точкове са пнеуматицима.
Члан 29.
Ванредни превоз је превоз возилом које само или са теретом премашује прописима дозвољено
осовинско оптерећење, укупну масу, ширину, дужину или висину.
На општинском путу и улици може се обављати ванредни превоз на основу посебне дозволе коју
издаје Управљач јавног пута, за сваки појединични превоз или за више превоза.
Дозволом из става 2. овог члана одређује се начин и услови превоза, као и износ накнаде за ванредни
превоз.
Управљач јавног пута, о издатој дозволи за ванредни превоз, писмено обавештава министарство
надлежно за унутрашње послове, Одсек за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство, локални
економски развој и заштиту животне средине општине Нови Бечеј, за које је издата дозвола за ванредни превоз.
Члан 30.
Ванредни превоз на општинском путу и улици, може да се обавља и без исходовања дозволе
прописане у члану 29. става 2. ове Одлуке, ако се ванредни превоз обавља ради интервенције приликом
елементарних и других непогода, као и за потребе одбране земље.
Лице које обавља ванредни превоз из става 1. овог члана је дужно да пре почетка обављања
истог, са Управљачем јавног пута, усклади начин обављања ванредног превоза, као и да о обављању
ванредног превоза обавести министарсто за унутрашње послове.
Члан 31.
Контролу ванредног превоза, као и контролу највећих дозвољених осовинских оптерећења, укупне
масе и димензија возила, која саобраћају на општинском путу и улици, врши Одсек за инспекцијске службе
општине Нови Бечеј.
Инспектор ће возило за које утврди да на општинском путу и улици, обавља ванредни превоз без
посебне дозволе из члана 29. став 2. ове Одлуке искључити из саобраћаја и одредиће место паркирања
возила до прибављања посебне дозволе.
За време трајања искључења из саобраћаја забрањено је коришћење возила које је искључено из
саобраћаја.
Члан 32.
Лице које обавља ванредни превоз, дужно је да исти обавља у складу са дозволом из члана 29. став
2. ове Одлуке, као и да Управљачу јавног пута надокнади штету причињену обављањем ванредног превоза на
општинском путу и улици.
Члан 33.
Привремено или трајно учешће теретних возила са више од 50% у свим извршеним превозима
терета на одређеном општинском путу или улици, или на делу истих, за потребе лица које изводи радове на
изградњи или реконтрукцији или обавља привредну делатност чија природа захтева тако извршене превозе
(експлоатација камена, минерала, угља, дрвета и сл.), сматра се прекомерним коришћењем тог општинског
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пута или улице.
Учешће теретних возила лица које изводи радове, односно обавља привредну делатност из става 1.
овог члана утврђује Управљач јавног пута на начин прописан законом.
Лице из става 1. овог члана, дужно је да Управљачу јавног пута надокнади штету насталу на
општинском путу и улицу, уколико је причињена грубом непажњом.
Члан 34.
Возило које се на општинском путу или улици онеспособи за даљу вожњу, као и терет који је пао
са возила, ималац возила, односно терета дужан је да уклони са трупа општинског пута и улице одмах, а
најкасније у року од два часа од тренутка онеспособљавања возила, односно падања терета, у противном
уклањање ће, о трошку имаоца возила, односно терета, извршити Управљач јавног пута најкасније у року
од 12 часова од тренутка онеспособљавања возила, односно падања терета.
Ималац онеспособљеног возила, као и терета који је пао са возила, а који се налазе на земљишном
појасу општинског пута ван насеља, дужан је да исте уклони одмах, а најкасније у року од 12 часова од
тренутка када је возило онеспособљено за вожњу, односно када је терет пао са возила, у противном уклањање
ће извршити Управљач јавног пута у року од 24 часа од тренутка онеспособљавања возила, односно
падања терета о трошку имаоца возила, односно терета.
Уклањање возила, односно терета, са трупа општинског пута и улице, као и са земљишног појаса
општинског пута ван насеља, мора се извршити без наношења штете на истим.
Уклањање заустављеног или остављеног возила на трупу општинског пута и улице, као и на
земљишном појасу општинског пута ван насеља извршиће се на начин прописан у ставу 1. до 3. овог члана.
Члан 35.
Одсеку за инспекцијске службе општине Нови Бечеј, по претходно прибављеној сагласности Управљача
јавног пута, на општинском путу и улици, на делу истих, или путном објекту, може забранити саобраћај или
саобраћај одређене врсте возила, ако то захтева одржавање спортске или друге манифестације, под условом
да је могуће преусмеравање саобраћаја на друге општинске путеве и улице.
О забрани саобраћаја из става 1. овог члана, Одсек за инспекцијске службе општине Нови Бечеј дужан
је да обавести орган надлежан за унутрашње послове и Управљача јавног пута.
Управљач јавног пута дужан је да о забрани саобраћаја из става 1. овог члана благовремено обавести
јавност путем средстава јавног информисања или на други уобичајени начин и да предузме све потребне мере
обезбеђења.
Трошкове забране саобраћаја, преусмеравања саобраћаја, трошкове обавештавања јавности, као
и трошкове предузетих мера обезбеђења сноси организатор спортске и друге манифестације, односно
подносилац захтева.
Члан 36.
Управљач јавног пута дужан је да благовремено и на погодан начин обавештава јавност и кориснике
општинских путева и улица, о стању и проходности истих.
У случају предузимања мера ограничења, обуставе и забране саобраћаја на општинском путу и
улици, Управљач јавног пута је дужан да обавештавање изврши у року од 48 часова пре почетка примене
наведених мера.
Члан 37.
Управљач јавног пута је дужан да поставља, замењује, допуњује и обнавља саобраћајну
сигнализацију, опрему општинског пута и улице, објекте и опрему за заштиту општинског пута и улице,
саобраћаја и околине, на основу Одлуке о техничкој регулацији саобраћаја.
Управљач јавног пута је дужан да редовно чисти и одржава саобраћајну сигнализацију и опрему
општинског пута и улице.
Члан 38.
На предлог Управљача јавног пута, Одсеку за инспекцијске службе, забраниће саобраћај или
саобраћај одређење врсте возила, на општинском путу и улици, на делу истих или на путном објекту у следећим
случајевима:
1. ако се општински пут и улица налазе у таквом стању да се на њима не може одвијати саобраћај или се не
може одвијати саобраћај одређене врсте возила;
2. ако би учешће одређених врста возила у саобраћају наносило штету општинском путу и улици, њиховом
делу или путном објекту;
3. ако то захтева извођење радова на реконтрукцији и одржавању општинског пута и улице,
4. ако то захтевају други разлози заштите општинског пута и улице, као и безбедности саобраћаја на истим.
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Општа забрана саобраћаја на општинском путу и улици, њиховом делу или путном објекту може бити
привремена, док забрана саобраћаја за одређењу врсту возила може бити привремена или стална.
V ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА
Члан 39.
Под одржавањем општинских путева и улица, у смислу ове одлуке, сматрају се радови којима се
обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја, чува и унапређује употребна вредност општинских
путева и улица.
Управљач јавног пута је дужан да при извођењу радова на одржавању општинских путева и улица
обезбеди несметано и безбедно одвијање саобраћаја и очување њихове употребне вредности.

1.
2.
3.

Члан 40.
Делатност одржавања општинских путева и улица обухвата:
редовно,
периодично и
ургетно одржавање.

Члан 41.
Радови на редовном одржавању општинског пута и улице нарочито су: преглед, утврђивање и оцена
стања општинског пута, улице и путних објеката;
1. преглед, утврђивање и оцена стања општинског пута, улице и путних објеката;
2. местимично поправљање коловозне контрукције и осталих елемената општинског пута и улице у
границама земљишног појаса;
3. чишћењеколовозаиосталихелеменатанаопштинском путу и улици у границама земљишног појаса;
4. уређење банкина;
5. уређење и очување косина насипа, усека и засека;
6. чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова система за одводњавање са општинског
пута и улице;
7. поправка путних објеката;
8. постављање, замењивање, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације;
9. чишћење саобраћајне сигнализације;
10. постављање, замењивање, допуњавање и обнављање опреме општинског пута и улице, као и објеката и
опреме за заштиту општинског пута и улице, саобраћаја и околине;
11. чишћење опреме општинског пута и улице и објеката и опреме за заштиту истих, саобраћаја и околине;
12. кошење траве и уређивање зелених површина на општинском путу и улици и земљишном појасу
општинског пута ван насеља;
13. чишћење снега и леда са коловоза општинског пута и улице и саобраћајних површина аутобуских
стајалишта, паркиралишта, банкина, ригола.
Члан 42.
Периодично одржавање општинског пута и улице је предузимање радова на: ојачању коловозне
конструкције, рехабилитацији и појачаном одржавању општинских путева и улица.
Радови на ојачању коловозне конструкције јесу нарочито:
1. постављање шљунчаног, односно туцаничког застора на неасфалтираним општинским путевима и
улицама;
2. обрада површине коловозног застора или заптивање;
3. наношење новог асфалтног слоја по целој ширини коловоза одређене носивости;
4. корекција облика постојећег застора или коловоза.
Радови на рехабилитацији општинског пута и улице јесу нарочито:
1. селективно обнављање, замена и појачање дотрајалих коловозних застора и промена попречних
нагиба коловоза на општинском путу и улици, односно на њиховом делу;
2. замена сложених дилатационих справа, изолације, коловоза, ограда, сливника, лежишта,
оштећених секундарних елемената и дотрајалих
пешачких
стаза на мостовима, надвожњацима,
подвожњацима и вијадуктима;
3. обнављање антикорозивне заштите челичних конструкција мостова, надвожњака, подвожњака и
вијадуката;
4. замена деформисаних, дотрајалих и привремених пропуста за воду;
5. постављање нове саобраћајне сигнализације на општинском путу и улици, односно њиховом делу
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Радови на појачаном одржавању општинског пута и улице (побољшање општинског пута и улице), јесу
нарочито:
1. ублажавање појединих уздужних нагиба и исправка појединих кривина;
2. проширење коловозне конструкције, банкина и осталих елемената трупа општинског пута и улице
на краћим деловима пута;
3. проширење раскрсница у нивоу;
4. замена дренажних система и хидроизолације у тунелима и санација или замена тунелске облоге;
5. санирање клизишта и одрона;
6. санација и израда потпорних, обложних и порталних зидова;
7. замена или израда дренажног система за одводњавање подземних вода са општинског пута,
улице и путног објекта;
8. постављање нове опреме општинског пута и улице и нових објеката и опреме за заштиту истих,
саобраћаја и околине на општинском путу и улици, односно њиховом делу.
Радови из ст. 2, 3. и 4. овог члана изводе се према техничкој документацији која се израђује у
складу са Законом о јавним путевима, техничким прописима и стандардима и која садржи: општи део,
пројектни задатак, технички опис, ситуациони план, уздужни профил, попречне профиле, детаље потребне
за извођење радова, пројекат саобраћајне сигнализације и опреме, опис радова са предмером и
предрачуном, пројекат регулисања саобраћаја за време извођења радова и техничку контролу техничке
документације.
Техничку документацију из става 5. овог члана, пре почетка извођења радова на ојачању,
рехабилитацији и појачаном одржавању јавног пута оверава општински орган надлежан за послове саобраћаја.
Овера из става 6. овог члана престаје да важи ако се радови не започну у року од годину дана од дана
извршене овере.
Управљач образује комисију за технички преглед изведених радова на периодичном одржавању јавног
пута и издаје акт о пријему тих радова.
Члан 43.
Радови на ургентном одржавању општинских путева и улица, обухватају радове условљене
елементарним непогодама и ванредним околностима, у циљу обезбеђивања проходности општинског пута и
улице и безбедног одвијања саобраћаја.
Члан 44.
Скупштина општине на предлог Управљача јавног пута, доноси Правилник о редовном, периодичном
и ургентном одржавању општинских путева и улица, којим се ближе уређују врсте радова, технички услови и
начин извођења радова.
Предлог Правилника о редовном, периодичном и ургентном одржавању општинских путева и улица,
Управљач јавног пута, дужан је доставити Скупштини општине у року од три месеца од дана ступања на снагу
ове Одлуке.
Члан 45.
Радови на одржавању општинског пута и улице, по правилу, изводе се тако да се не забрањује саобраћај
на истим.
У случају да се радови на одржавању општинског пута и улице не могу извести без забрана саобраћаја
Одељење за привреду и финансије, по претходно прибављеном мишљењу министарства надлежног за
унутрашње послове, донеће решење о забрани саобраћаја на општинском путу и улици, којим ће утврдити трасу
којом ће се одвијати саобраћај и под којим условима, а уз сагласност управљача јавног пута на који се врши
преусмеравање саобраћаја.
О забрани саобраћаја на општинском путу и улици, Управљач јавног пута је дужан да путем средстава
јавног информисања обавести јавност 48 часова пре почетка забране саобраћаја.
Члан 46.
Управљач јавног пута одржава светлосне саобраћајне знакове на делу државног пута који пролази кроз
насеља општине Нови Бечеј.
Општина Нови Бечеј сноси сразмеран део трошкова за одржавање државног пута у насељу, ако је за
потребе насеља пут изграђен са ширим коловозом него ван насеља.
Управљач јавног пута одржава додатне елементе, објекте и опрему државног пута који су изграђени
за потребе насеља на територији општине Нови Бечеј.
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Члан 47.
У случају прекида саобраћаја на општинском путу и улици, због елементарних непогода, Управљач
јавног пута поступа на основу посебног плана за отклањање последица од елементарних непогода.

VI ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА
Члан 48.
Изградња и реконструкција општинског пута и улице, као и путних објеката врши се у складу са законом
којим се уређује планирање и изградња и Законом о јавним путевима.
Члан 49.
Инвеститор изградње општинског пута и улице, дужан је да најмање 30 дана пре почетка радова на
изградњи, односно, реконструкцији општинског пута, улице или путног објекта о томе обавести јавност путем
средстава јавног информисања или на други уобичајени начин.
Лица, која су имаоци и која су дужна да се старају о објектима, постројењима, уређајима, инсталацијама
и водовима уграђеним у труп општинског пута и улице и у земљишном појасу општинског пута ван насеља,
односно у путном објекту (канализација, водовод, електричне, телекомуникационе инсталације и сл.),
дужна су да ускладе радове на истим са радовима на реконструкцији општинског пута, улице, односно путног
објекта.
Инвеститор је дужан да, најмање 60 дана пре почетка радова из става 1. овог члана, писмено обавести
лица из става 2. овог члана о почетку радова.
Лица из става 2. овог члана дужна су да при реконструкцији или извођењу других радова на
општинском путу, улици или путном објекту, о свом трошку, а при изградњи општинског пута и улице,
односно путног објекта, о трошку инвеститора, изместе објекте, постројења, уређаје, инсталације и водове,
или их прилагоде насталим променама.
У случају да лица из става 2. овог члана не изместе, односно не прилагоде објекте, постројења, уређаје,
инсталације и водове до почетка извођења радова на изградњи, односно реконструкцији општинског пута,
улице или путног објекта, или извођењу других радова на истим, одговарају за штету која настане због
неблаговременог отпочињања извођења тих радова.
Члан 50.
У случају да постојећи општински пут и улицу, односно њихов део треба изместити због грађења
другог објекта, општински пут или улица, односно део који се измешта, мора бити изграђен са елементима који
одговарају категорији тог пута.
Трошкове измештања, из става 1. овог члана, сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши
измештање, ако се другачије не споразумеју инвеститор и Управљач јавног пута.
Члан 51.
На местима подложним одроњавању или изложеним снежним наносима, бујицама и јаким ветровима,
мора се обезбедити заштита општинског пута и улица, као и саобраћаја:
1. изградњом сталних објеката (потпорни, обложни, преградни и ветробрански зидови и сл.);
2. сађењем заштитних шумских појасева и других засада и
3. постављањем привремених направа (палисаде, дрвене лесе, металне решетке, жичане
мреже и сл.).
Члан 52.
Пројектовање, изградња, реконтрукција општинског пута и улица, као и коришћење материјала врши
се применом техничких прописа и стандарда за ту врсту објеката, односно материјала.
Општински пут и улица морају да се планирају, пројектују и граде тако да се планска и техничка
решења ускладе са најновијим знањима технике пројектовања и изградње општинских путева и улица, са
захтевима безбедности саобраћаја, са економским начелима и мерилима за оцену оправданости њихове
изградње и са прописима о заштити животне средине, тако да штетни утицаји на средину због очекиваног
саобраћаја буду што мањи.
Општински пут и улица, њихов део и путни објекат подобни су за употребу када се на начин
прописан законом утврди да у погледу безбедности саобраћаја испуњавају техничке прописе и стандарде
који се односе на ту врсту објеката.
Члан 53.
Управљач јавног пута дужан је да путем средстава јавног информисања објави предају општинског пута
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и улице на употребу.
VII НАДЗОР
Члан 54.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши Одсек за инспекцијске службе општине Нови Бечеј,.
Инспекцијски надзор над применом ове одлуке врши Одсек за инспекцијске службе општине Нови Бечеј
преко комуналног инспектора.
У вршењу инспекцијског надзора над применом ове Одсек Одсек за инспекцијске службе општине Нови
Бечеј, има сва права, дужности и овлашћења из Закона о јавним путевима.
VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 55.
Новчаном казном у фиксном износу од 150.000,00 динара казниће се за прекршај правно
лице – управљач јавног пута ако:
1. не обезбеди контролу извођења радова на изградњи објеката и постављању постројења, уређаја и
инсталација (члан 13. став 2.);
2. не штити општински пут на начин прописан одредбом члана 22. став 1. Одлуке;
3. уредно не одржава и не обнавља засаде (члан 22. став 2);
4. у обављању послова заштите јавног пута не спроводи свакодневно активности прописане у члану
26. став 1. ове одлуке;
5. не поднесе писмени захтев прописан у члану 26. став 2. ове одлуке;
6. поступа супротно члану 27. став 2. ове одлуке;
7. о издатим посебним дозволама за ванредни превоз не обавести органе и лице из члана 29. став 4.
ове одлуке;
8. поступи супротно члану 34. став 1., 2. и 3. ове одлуке;
9. не обавести благовремено јавност путем средстава јавног информисања или на други уобичајени
начин и не предузме потребне мере обезбеђења супротно одредби члана 35. став 3. ове одлуке;
10. не обавештава јавност и кориснике путева на начин прописан у члану 36. Ове одлуке;
11. поступа супротно члану 37. ове одлуке;
12. у случају забране саобраћаја не поступи на начин прописан у члану 45. став 3. ове одлуке;
13. поступа супротно члану 46. ове одлуке;
14. у случају прекида саобраћаја због елементарних непогода не поступа на основу посебног плана
(члан 47.);
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у фиксном износу од 25.000,00
динара и одговорно лице у правном лицу.
Члан 56.
Новчаном казном у износу од 150.000,00 динара, казниће се за прекршај правно лице ако:
1. изводи радове на општинском путу и улици (грађење, односно постављање водовода,
канализације, телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл), супротно члану 13. став
1. ове одлуке;
2. изводи радове у заштитном појасу поред општинског пута ван насеља без претходно прибављене
сагласности Управљача јавног пута, односно супротно начину и условима утврђеним у издатој сагласности
(члан 13. став 2.);
3. у појасу контролисане изградње отвара рудник, каменолом и депонију отпада и смећа (члан 14.
став 2.);
4. подиже ограде, дрвеће и засаде поред општинских путева и улица супротно члану 15. ове одлуке;
5. оставља грађевински и други материјал поред општинског пута и улице тако да тиме умањује
прегледност на истим (члан 18.);
6. врши изградњу прукључка прилазног пута на општински пут и улицу без сагласности Управљача
јавног пута (члан 19.);
7. не изгради земљани или прилазни пут који се укршта или прикључује на општински пут на начин
прописан у члану 20. став 1. ове oдлуке;
8. не омогући прилаз општинском путу и улици, односно путном објекту ради извођења радова на
одржавању истих (члан 21. став 2.);
9. поступа супротно члану 23. ове одлуке;
10. спречи отицање вода са оппштинског пута и улице, а посебно из путног јарка и из пропуста кроз
труп пута и спречава даље отицање вода ка њиховим реципиентима (члан 24. став. 1. тачка 5.);
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11. просипа, оставља или баца материјал, предмете и смеће на општински пут и улицу (члан 24.
став 1. тачка 6.);
12. замашћује општински пут и улицу мазивима или другим сличним материјама (члан 24. став 1.
тачка 7.);
13. поставља и користи светла или друге светлосне уређаје на општинском путу и улици, као и поред
истих, којима се омета одвијање саобраћаја (члан 24. став 1. тачка 8.);
14. оре и изводи друге пољопривредне радове на банкинама, косинама и земљишном појасу (члан 24.
став 1. тачка 9.);
15. вуче предмете, материјале, оруђе и другу врсту терета по општинском путу и улици (греде,
балване, гране, камене блокове, плугове, дрљаче и сл.), (члан 24. став. 1. тачка 10.);
16. спушта низ косине засека, усека и насипа општинског пута и улице, дрвену грађу, дрва за огрев,
камење и други материјал (члан 24. став 1. тачка 11.) ;
17. пали траву и друго растиње на општинском путу и улици, као и отпадне предмете и материјале
(члан 24. став 1. тачка 12.);
18. наноси блато са прилазног пута на општински пут и улицу (члан 24. став 1. тачка 13.);
19. пушта стоку на општински пут и улицу без надзора,
20. окреће запрегу, трактор, плуг и друге пољопривредне машине и оруђе на општинском путу и
улици (члан 24. став 1. тачка 15.);
21. кочи запрежним возилима спречавањем окретања точкова (члан 24. став 1. тачка 16.);
22. укључује и искључује возило на општински пут и улицу ван прикључка или укрштаја и наноси
блато на општински пут и улицу, (члан 24. став 1. тачка 17.);
23. зауставља или оставља возило којим омета коришћење општинског пута и улице (члан 24. став 1.
тачка 18.);
24. врши и друге радње којим се оштећује или би се могао оштетити општински пут и улица или
ометати одвијање саобраћаја на њима (члан 24. став 1. тачка 19.);
25. поступа супротно члану 25. ове одлуке
26. користи у саобраћају на општинском путу и улици моторна и прикључна возила, осим возила са
гусеницима, без точкова са пнеуматицима (члан 28. став 1.);
27. користи у саобраћају на општинском путу и улици, са савременим коловозним застором, возила са
гусеницама које нису снабдевене облогом са равним површинама или другим одговарајућим облогама (члан
28. став 2.);
28. користи запрежна возила са укупном масом преко три тоне без точкова са пнеуматицима (члан 28.
став 4.);
29. не усклади обављање ванредног превоза, са управљачем јавног пута (члан 30. став 2.);
30. не обавести министарство надлежно за унутрашње послове о обављању ванредног превоза, који
се обавља без издате дозволе, ради интервенције приликом елементарних и других непогода, као и за потребе
одбране земље, које је усклађено са управљачем јавног пута (члан 30. став 2.);
31. за време трајања искључења, користи возило које је у вршењу контроле искључено из саобраћаја
(члан 31. став 3.);
32. не обавља ванредни превоз у складу са дозволом (члан 32. oдлуке);
33. не уклони са трупа општинског пута и улице возило које се онеспособи за даљу вожњу, као и
терет који је пао са возила у року из члана 34. став 1. ове oдлуке;
34. не уклони са земљишног појаса општинског пута и улице, возило које се онеспособи за даљу
вожњу, као и терет који је пао са возила, у року из члана 34. став 2. овог закона;
35. заустављено и остављено возило, не уклони са трупа општинског пута и улице, као и са
земљишног појаса општинског пута ван насеља у року прописаном у члану 34. став 1. и 2. ове oдлуке
36. при уклањању возила и терета са трупа општинског пута и улице, односно земљишног појаса
општинског пута ван насеља причини штету на истим (члан 34. став 3.).
37. поступи супротно члану 49. став 1., 2. и 3. ове одлуке.
За прекршај из става 1.
одговорно лице у правном лицу.

овог

члана

казниће се новчаном казном у износу од 25.000,00 динара и

Члан 57.
Новчаном казном у износу од 75.000,00 динара, казниће се за прекршаj предузетник ако:
1. изводи радове на општинском путу и улици (грађење, односно постављање водовода,
канализације, телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл), супротно члану 13. став
1. ове Одлуке;
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2. изводи радове у заштитном појасу поред општинског пута ван насеља без претходно прибављене
сагласности Управљача јавног пута, односно супротно начину и условима утврђеним у издатој сагласности
Управљача јавног пута (члан 13. став 2.);
3. у појасу контролисане изградње отвара рудник, каменолом и депонију отпада и смећа (члан 14.
став 2);
4. подиже ограде, дрвеће и засаде поред општинских путева и улица супротно члану 15. ове oдлуке;
5. оставља грађевински и други материјал поред општинског пута и улице тако да тиме умањује
прегледност на истим (члан 18.);
6. врши изградњу прукључка прилазног пута на општински пут и улицу без сагласности Управљача
јавног пута (члан 19.);
7. не изгради земљани или прилазни пут који се укршта или прикључује на општински пут на начин
прописан у члану 20. став 1. ове oдлуке;
8. не омогући прилаз општинском путу и улици, односно путном објекту ради извођења радова на
одржавању истих (члан 21. став 2.);
9. поступа супротно члану 23. ове одлуке;
10. спречи отицање вода са оппштинског пута и улице, а посебно из путног јарка и из пропуста кроз
труп пута и спречава даље отицање вода ка њиховим реципиентима (члан 24. став. 1. тачка 5.);
11. просипа, оставља или баца материјал, предмете и смеће на општински пут и улицу (члан 24.
став 1. тачка 6.);
12. замашћује општински пут и улицу мазивима или другим сличним материјама (члан 24. став 1.
тачка 7.);
13. поставља и користи светла или друге светлосне уређаје на општинском путу и улици, као и поред
истих, којима се омета одвијање саобраћаја (члан 24. став 1. тачка 8.);
14. оре и изводи друге пољопривредне радове на банкинама, косинама и земљишном појасу (члан 24.
став 1. тачка 9.);
15. вуче предмете, материјале, оруђе и другу врсту терета по општинском путу и улици (греде,
балване, гране, камене блокове, плугове, дрљаче и сл.), (члан 24. став. 1. тачка 10.);
16. спушта низ косине засека, усека и насипа општинског пута и улице, дрвену грађу, дрва за огрев,
камење и други материјал (члан 24. став 1. тачка 11.);
17. пали траву и друго растиње на општинском путу и улици, као и отпадне предмете и материјале
(члан 24. став 1. тачка 12.);
18. наноси блато са прилазног пута на општински пут и улицу (члан 24. став 1. тачка 13.);
19. пушта стоку на општински пут и улицу без надзора, врши напасање и напасање и напајање стоке
на истим (члан 24. став 1. тачка 14.);
20. окреће запрегу, трактор, плуг и друге пољопривредне машине и оруђе на општинском путу и
улици (члан 24. став 1. тачка 15.);
21. кочи запрежним возилима спречавањем окретања точкова (члан 24. став 1. тачка 16.);
22. укључује и искључује возило на општински пут и улицу ван прикључка или укрштаја и наноси
блато на општински пут и улицу, (члан 24. став 1. тачка 17.);
23. зауставља или оставља возило којим омета коришћење општинског пута и улице (члан 24. став 1.
тачка 18.);
24. врши и друге радње којим се оштећује или би се могао оштетити општински пут и улица или
ометати одвијање саобраћаја на њима (члан 24. став 1. тачка 19.);
25. поступа супротно члану 25. ове одлуке;
26. користи у саобраћају на општинском путу и улици моторна и прикључна возила, осим возила са
гусеницима, без точкова са пнеуматицима (члан 28. став 1.);
27. користи у саобраћају на општинском путу и улици, са савременим коловозним застором, возила са
гусеницама које нису снабдевене облогом са равним површинама или другим одговарајућим облогама (члан
28. став 2.);
28. користи запрежна возила са укупном масом преко три тоне без точкова са пнеуматицима (члан 28.
став 4.);
29. обавља ванредни превоз без посебне дозволе Управљача јавног пута (члан 29. став 2.);
30. не усклади обављање ванредног превоза, са управљачем јавног пута (члан 30. став 2.);
31. не обавести министарство надлежно за унутрашње послове о обављању ванредног превоза, који
се обавља без издате дозволе, ради интервенције приликом елементарних и других непогода, као и за потребе
одбране земље, које је усклађено са управљачем јавног пута (члан 30. став 2.);
32. за време трајања искључења, користи возило које је у вршењу контроле искључено из саобраћаја
(члан 31. став 3.);
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33. не обавља ванредни превоз у складу са дозволом (члан 32. одлуке);
34. не уклони са трупа општинског пута и улице возило које се онеспособи за даљу вожњу, као и
терет који је пао са возила у року из члана 34. став 1. ове одлуке;
35. не уклони са земљишног појаса општинског пута и улице, возило које се онеспособи за даљу
вожњу, као и терет који је пао са возила, у року из члана 34. став 2. овог закона;
36. заустављено и остављено возило, не уклони са трупа општинског пута и улице, као и са
земљишног појаса општинског пута ван насеља у року прописаном у члану 34. став 1. и 2. ове одлуке
37. при уклањању возила и терета са трупа општинског пута и улице, односно земљишног појаса
општинског пута ван насеља причини штету на истим (члан 34. став 3.);
38. поступа супротно члану 49. ове одлуке;
39. измештени општински пут и улица, односно њихов део није изграђен са елементима који
одговарају категорији истих;
40. поступа супротно члану 51. ове одлуке;
41. пројектовање, изградњу односно реконтрукцију општинског пута и улице, као и коришћење
материјала врши супротно одредби члана 52. став. 1. ове одлуке.
За прекршај из става 1. тачка 1-38. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у износу од
25.000,00 динара.
Члан 58.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Нови Бечеј”.
11. КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ, на основу члана 50. Пословника Скупштине
општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 26/2016 – пречишћени текст), на седници
одржаној дана 23.5.2017. године, је утврдила пречишћен текст Одлуке о радном времену у угоститељским,
трговинским и занатским објектима на територији општине Нови Бечеј, која обухвата:
1.Одлуку о радном времену у угоститељским, трговинским и занатским објектима на територији општине Нови
Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 13/2011- пречишћен текст)
2. Одлуку о изменама и допунама Одлуке радном времену у угоститељским, трговинским и занатским објектима
на територији општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 22/2013)
3. Одлуку о изменама и допунама Одлуке радном времену у угоститељским, трговинским и занатским објектима
на територији општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број20/2016)
4. Одлуку о изменама и допунама Одлуке радном времену у угоститељским, трговинским и занатским објектима
на територији општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 8/2017)
КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Брoj: II 02-332-4/2017
Дана: 23.5.2017. године

Председник комисије за прописе
Зора Ракић с.р.

ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ У УГОСТИТЕЉСКИМ, ТРГОВИНСКИМ И ЗАНАТСКИМ ОБЈЕКТИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се радно време у угоститељским, трговинским и занатским
објектима на територији општине Нови Бечеј.
Члан 2.
Под радним временом, у смислу ове Одлуке, подразумева се време у ком објекти из члан 1. ове Одлуке
раде и обављају своју делатност.
II РАДНО ВРЕМЕ
Члан 3.
Распоред, почетак и завршетак радног времена утврђен овом Одлуком мора бити истакнут на улазу
или на другом видном месту објекта у коме се обавља делатност из члан 1. ове Одлуке.
Истакнути распоред, почетак и завршетак радног времена, мора се поштовати.
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Члан 4.
Угоститељски објекти под којим се подразумевају: објекти за смештај (хотел, мотел, пансион,
туристички апартман), објекти за пружање услуга исхране и пића (ресторан, кафић, кафана, пивница,
пицерија, дискотека и др. ), киосци и маркети који продају алкохолна пића, клубови и објекти за
приређивње игара на срећу, могу да раде сваког радног дана почев од 06,00 до 24,00 часова изузев петка,
суботе, дан уочи државних и републичких празника, изузев задњег дана празника, када могу да раде од 06,00
до 02,00 сати.
Хамбургерије, пекаре, печењаре и сендвичаре које не продају алкохолна пића могу да раде сваким
даном од 00,00 до 24,00 часа.
Угоститељски, трговински и занатски објекти из става 1. овог члана на територији насељеног места Нови
Бечеј за време одржавања манифестација које организује локална самоуправа могу да раде сваког дана док
манифестација траје почев од 06,00 часова до 04,00 часова наредног дана.
Члан 5.
У објектима који се налазе у непосредној близини стамбених зграда у којима се изводи музички
програм уживо или путем уређаја за репродукцију, аудио и видео програма, програм може да се
изводи до 23,00 сата, а петком, суботом и у очи и у дане државних и републичких празника изузев задњег
дана празника, музички програм може да се изводи до 01,00 сата следећег дана, а у осталим објектима до
завршетка утврђеног радног времена.
Под појмом „у непосредној близини“ подразумева се удаљеност до 100 метара до најближе стамбене
зграде.
У објектима који се налазе у саставу стамбене зграде, музички програм може де се изводи до 22,00 сата,
а петком, суботом у очи и у дане државних и републичких празника, изузев задњег дана празника, музички
програм може да се изводи до 24,00 сата.
Члан 6.
Предузеће, друго правно лице, односно предузетник, дужни су да затраже сагласност од органа
Општинске управе надлежног за привреду, на утврђено време извођења музичког програма из претходног
члана ове Одлуке.
Уз захтев за сагласност подносилац је дужан да приложи копију плана објекта.
Члан 7.
За случајеве када се у угоститељским објектима организују скупови затвореног типа (свадбе, балови,
матурске и другарске вечери, испраћаји у војску и сл.) и за вреске празнике везане за традицију и
обичаје насељеног места не примењују се одредбе ове Одлуке у погледу завршетка радног времена.
Предузеће, друго правно лице, односно предузетник који уступа угоститељски објекат за одржавање
скупа затвореног типа и приређивање забава за верске празнике везане за традицију и обичаје насељеног
места, дужни су да о организовњу скупа поднесу писмену пријаву органу Општинске управе надлежном за
привреду, најкасније 5 дана пре одржавања скупа.
Орган Општинске управе ће забранити својим решењем одржавање скупа затвореног типа, ако
оцени да за то нису испуњени услови из ове Одлуке.
Члан 8.
Трговински, занатски објекти и сервиси могу да раде сваког дана, а распоред,
почетак и завршетак радног времена утврђују водећи рачуна о потребама грађана.
Члан 9.
Рад у објектима из члан 1. ове Одлуке мора бити организован тако да се не ремети јавни ред и мир,
комунални и кућни ред.
Објекти из члана 4. ове Одлуке у којима се изводи музички програм морају имати решење о
дозвољеном нивоу буке, при прописаним условима коришћења и одржавања уређаја.
Члан 10.
Надзор над спровођењем ове одлуке у погледу радног времена врши Одсек за инспекцијске службе
комунална инспекција, а у погледу буке инспекција за заштиту животне средине, у сарадњи са органом
унутр ашњих послова, у складу са законом и овом одлуком.
Комунални инспектор и инспектор за заштиту животне средине су овлашћени да у вршењу послова
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инспекцијског надзора над спровођењем одредаба ове одлуке издају прекршајни налог за прекршаје за које је
предвиђена новчана казна у фиксном износу, у складу са одредбама ове одлуке и Закона о прекршајима, као и
да предузимају друге мере у складу са овлашћењима прописаним законом.
Члан 11.
Предузеће, друго правно лице, односно предузетник дужни су да ускладе своје радно време са
одредбама ове Одлуке у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке.
III КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1. одреди радно време супротно овој Одлуци,
2. ради дуже од утврђеног радног времена,
3. изводи музички програм супротно одредби члана 5. ове Одлуке,
4. не затражи сагласност на утврђено време извођења музичког програма (члан 6.)
5. не пријави организовање скупа затвореног типа,
6.
не прибави исправу са подацима о нивоу буке при прописаним условима коришћења и
одржавања музичких уређаја, или се не придржава дозвољеног нивоа буке.
За прекрашаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у предузећу или другом
правном лицу новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у фиксном износу од
35.000,00 динара.
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Предузеће, друго правно лице, односно предузетник су дужни да, у року од 3 месеца од дана
ступања на снагу ове Одлуке, прибаве од овлашћене организације, о свом трошку, исправу са подацима о нивоу
буке при прописаним условима коришћења и одржавања уређаја и Упутство о мерама заштите од буке, за
угоститељске објекте у којима се изводи музички програм.
Предузеће, друго правно лице, односно предузетник су дужни да пре отварања угоститељског објекта
у којем ће се изводити музички програм, прибаве исправу о
подацима о нивоу буке при прописаним условима коришћења и одржавања уређаја и
Упутство о мерама заштите од буке, пре почетка обављања угоститељске длатности.
Члан 14.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о
угоститељских објеката и дискотека („Службени лист општине Нови Бечеј“, број
4/99, 5/99 и 7/02).
Члан 15.
Овај пречишћени текст се објављује у „Службени лист општине Нови Бечеј“

распореду

радног времена

12. КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ, на основу члана 50. Пословника Скупштине
општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 26/2016 – пречишћени текст), на седници
одржаној дана 23.5.2017. године, је утврдила пречишћен текст Одлуке о снабдевању водом за пиће, која
обухвата:
1.Одлуку о снабдевању водом за пиће („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 22/2013)
2. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о снабдевању водом за пиће („Службени лист Општине Нови Бечеј“,
број 8/2017)
КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Брoj: II 02-352-51/2017
Дана: 23.5.2017. године

Председник комисије за прописе
Зора Ракић с.р.
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ОДЛУКУ О СНАБДЕВАЊУ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ
Члан 1.
Овом одлуком прописују се услови и начин организовања послова у вршењу комуналне делатности
пречишћавања и дистрибуције воде на територији општине Нови Бечеј, начин обезбеђивања континуитета у
снабдевању водом, права и обавезе предузећа које обавља ову комуналну делатност, права и обавезе
корисника, начин утврђивања и наплате цена за испоручену воду, начин поступања овлашћеног органа
општинске управе у случају прекида испоруке воде због непредвиђених околности или штрајка, посебни
случајеви у којима се може ускратити испорука воде, коришћење воде у јавне сврхе, надзор, као и друга
питања од значаја за ову област.
Члан 2.
Јавним водоводом сматрају се објекти и уређаји за захватање и пречишћавање воде, црпна постројења
са уређајима, резервоари, главни доводи и разводна мрежа са прикључцима, водоводна окна, водомери, јавни
хидранти и јавне чесме.
Кућним водоводом сматрају се сви елементи водоводне инсталације од прикључка на уличној мрежи до
последњег потрошача у згради.
Микроводоводи су водоводи који служе само за снабдевање мањег броја потрошача водом за пиће.
Јавни бунари су сви копани и бушени бунари у насељеним местима и у атару који нису у својини
грађана или дати на коришћење правним лицима.
Јавне чесме су посебни водни објекти који служе за снабдевање водом.
Члан 3.
Јавним водоводом у Новом Бечеју и јавним водоводом у Куману управља и стара се о његовом
коришћењу, одржавању и изградњи ЈП“ Комуналац“ Нови Бечеј. ( у даљем тексту : Вршилац услуге)
Јавним водоводом у Новом Милошеву и јавним водоводом у Бочару управља и стара се о његовом
коришћењу, одржавању и изградњи КЈП“ Компред“ Ново Милошево. ( у даљем тексту : Вршилац услуге)
Члан 4.
Корисницима, у смислу ове одлуке, сматрају се физичка и правна лица чији су објекти прикључени на
јавни водовод, на прописан начин, као и лица којима је одобренпривремени прикључак ( у даљем тексту:
корисници).
Члан 5.
Вода из јавног водовода и јавних чесми не сме да садржи материје шкодљиве за здравље изнад
прописаних граница, а у погледу физичких, хемијских, биолошко-бактериолошких, вирусолошких и
радиолошких својстава мора одговарати условима прописаним законом и прописима донетим на основу закона.
Члан 6.
Главни објекат на грађевинској парцели који се снабдева водом из јавног водовода мора имати, по
правилу, засебан прикључак на уличну водоводну мрежу. Прикључак почиње од споја са уличном водоводном
мрежом, а завршава се у шахту за водомер са вентилом иза водомера.
Уколико се на једној грађевинској парцели налази објекат који има раздвојене целине односно уколико
се налазе два или више легално изграђених објеката могуће је раздвајање водоводног прикључка ( водоводних
инсталација) и постављање засебних водомера у шахту.
Захтев за раздвајање водоводног прикључка подноси се надлежном вршиоцу услуге у писменој форми,
уз прибављену сагласност корисника односно власника сваке целине односно сваког објекта.
Уколико се ради о колективним стамбеним зградама, потребно је прибавити сагласност већине власника
станова односно других посебних делова објекта.
Раздвајање водоводног прикључка ће се извршити након утврђивања стања на водомеру и измирења
евентуалног дуга.
Изузетно од става 1. овог члана вршилац услуге може дозволити више водоводних прикључака на једној
грађевинској парцели, под условом да то не угрожава исправно функционисање јавног водовода и под условом
да надлежни вршилац услуге утврди да су прикључци неопходни, ради несметаног снабдевања водом
корисника или уредног мерења потрошње воде.
Члан 7.
Прикључивање на јавну водоводну мрежу врши се на писмени захтев корисника услуге.
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Прикључење на јавни водовод врши искључиво вршилац услуге. Трошкове изградње водоводног
прикључка и шахта за водомер сноси корисник услуге.
Вршилац услуге је дужан да кориснику услуге прикључак постави у уговореном року.
Члан 8.
Привремени водоводни прикључак може се одобрити у следећим случајевима:
• За водоснабдевање градилишта стамбеног или пословног објекта, уз приложену грађевинску дозволу (у
даљем тексту: градилишни прикључак)
• За мање монтажне објекте постављене на површини јавне намене у складу са одобрењем надлежног
органа издатим на основу посебне одлуке
• За изградњу и одржавање јавних зелених површина
• За потребе одржавања већих спортских и културних манифестација
• За водоснабдевање објеката који се користе за становање( осим објеката који се у складу са законом не
могу легализовати), за које је поднет захтев за легализацију, уз доказ о поднетом захтеву за
легализацију објекта
• У случају хаварије, када је то неопходно
Водоснабдевање путем привременог водоводног прикључка може трајати најдуже до истека рока за
привођење земљишта намени, до правноснажног окончања поступка легализације, до истека рока на који је
одобрено постављање мањег монтажног објекта односно до завршетка трајања манифестације или хаварије.
Одобрење за привремени водоводни прикључак даје вршилац услуге на основу захтева који подноси
инвеститор објекта (у случајевима из става 1 тачка 1, 2, 3 и 5 овог члана), односно организатор манифестације
( у случају из става 1. тачка 4. овог члана).
Међусобни односи коришћења привременог водоводног прикључка уређују се уговором.
Члан 9.
Привремени водоводни прикључак, који је одобрен као градилишни прикључак, може постати трајни
водоводни прикључак пошто инвеститор прибави одобрење за прикључење, на начин утврђен овом одлуком и
под условима да надлежни вршилац услуге утврди техничку исправност инсталације.
Члан 10.
Забрањено је без одобрења вршиоца услуге прикључивање на јавну водоводну мрежу, као и на
прикључак другог потрошача.
Ако се такав прикључак изведе, вршилац услуге ће, по налогу комуналног инспектора, искључити
бесправни водоводни прикључак.
Поновно прикључење извршиће се пошто корисник исходује ваљан правни основ за прикључење на
јавни водовод.
Трошкове искључења и друге трошкове који настану као резултат бесправног прикључења на јавну
водоводну мрежу, сноси корисник бесправног прикључка.
Члан 11.
Потрошња воде мери се водомером, а само изузетно по процени.
Водомер се по правилу уграђује непосредно иза регулационе линије.
Водомер се спушта у посебан шахт које мора имати прописан поклопац од ливеног гвожђа, челичног
лима или другог отпорног материјала. Димензије шахта су 0,80х0,80м (унутрашње мере), четвртастог или
кружног пресека, док димензије отвора (поклопца) морају бити такве да се омогући несметан приступ
водомеру ради очитавања и евентуалних интервенција.
Сваки корисник услуге јавног водовода мора имати уграђен водомер.
Главни водомер уграђен на месту прикључења инсталација корисника на комуналну ингфраструктуру
предтавља саставни део комуналне инфраструктуре.
Набавка водомера из става 5. овог члана врши се из надокнаде за прикључак, коју плаћа корисник.
Индивидуални водомери уграђени на инсталацијама корисника, који служе мерењу потрошње воде за
појединачне станове, односно појединачне пословне просторије, су у својини власника појединачних станова,
односно власника појединачних пословних просторија који сносе трошкове набавке, уградње, експлоатације,
одржавања и функционисања индивидуалних водомера.
Члан 12.
Вршилац услуге је дужан да организује свој рад и пословање на начин којим се обезбеђује:
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1)
Непрекидно, свих 24 часа дневно, обезбеди корисницима довољну количину воде
2)
Непрекидно обезбеђује хигијенски исправну воду у смислу члана 5. ове одлуке, контролом путем
сопствене лабораторије или путем других овлашћених организација
3)
Непрекидно одржава у исправном стању уређаје и постројења јавног водовода
4)
Врши прикључење на јавни водовод ако су испуњени сви услови у складу са овом одлуком и посебним
прописима
5)
Обезбеђује испоруку воде у јавне намене
6)
О планираним радовима на одржавању водовода или очекиваним прекидима који ће настати или који
могу настати, обавести кориснике најкасније 24 часа пре очекиваног прекида, путем средстава јавног
информисања или на други погодан начин као и орган општинске управе надлежан за комуналне послове
7)
очитава водомере у складу са овом одлуком
8)
одржава фонтане, јавне бунаре и чесме постављене на површини јавне намене, које су прикључене на
јавни водовод
9)
да о планираним радовима на површинама јавне намене писмено обавести надлежни орган општинске
управе
10)
површину јавне намене, коју користи при извођењу радова на јавном водоводу или његовом делу, по
завршетку тих радова доведе у првобитно-исправно стање о свом трошку
11)
врши и друге послове у вези снабдевања водом
Члан 13.
Корисник је дужан да:
1)
изгради шахт за водомер према условима вршиоца услуге, а у складу са овом одлуком
2)
обезбеди несметан приступ шахту за водомер
3)
водоводне инсталације и водомер у свом објекту одржава у исправном стању
4)
у року од 24 часа пријави квар вршиоцу услуге на прикључку водовода, водомеру и вентилу испред
водомера
5)
измири обавезе за утрошену воду у утврђеном року
6)
се у случају отежаног водоснабдевања у свему придржава мера ограничења потрошње
7)
омогући вршиоцу услуге преглед и контролу унутрашњих инсталација, када се оцени да неисправност
унутрашњих инсталација утиче на уредно снабдевање
Корисник је одговоран за нестанак и оштећење водомера.
Нестанак, оштећење и друге сметње на водомеру, корисник је дужан да пријави вршиоцу услуге у року
од 3 дана од дана утврђених сметњи, нестанка или оштећења. Вршилац услуге је дужан да одмах по пријему
обавештења, а најкасније у року од 7 дана доведе водомер у исправно стање или угради нови. Трошкови
настали на основу става 2. овог члана падају на терет корисника.
Члан 14.
Вршилац услуге дужан је да у средствима јавног информисања или на други погодан начин обавести
кориснике о планираним или очекиваним сметњама и прекидима, који ће настати или могу настати у
снабдевању водом, најкасније 24 сата пре очекиваног прекида или сметњи.
Члан 15.
У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или прекида у водоснабдевању, који
могу настати услед већег квара на објектима ( погону или мрежи), више силе или временских прилика, као и у
случају непланираних прекида електричне енергије, вршилац услуге је дужан одмах да предузме мере на
отклањању узрока поремећаја. О предузетим мерама и извршеним радовима вршилац услуге је дужан да
обавести општинску управу.
Надлежни орган општинске управе, по пријему обавештења у случају из претходног става, дужан је
донети наредбу којом:
1)
одређује мере ограничења потрошње воде
2)
одреди 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
3)
одреди и предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена као и
мере за отклањање настале ситуације
4)
утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид вршења водоснабдевања и
учињену штету.
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У случају отежаног или делимичног снабдевања, односно потпуног прекида у снабдевању водом, које
није могуће отклонити у року од 24 часа, нужне потребе појединих корисника задовољиће се из јавних чесми и
доставом воде у цистернама, по следећем распореду:
•
гашење пожара
•
потребе одбране
•
здравствене установе и дом за смештај старих
•
васпитно-образовне установе
•
предузећа која се баве производњом прехрамбених производа
•
предузећа која се баве сточарством
•
угоститељска предузећа
•
остали корисници
О начину, условима и могућностима за задовољење потребе за водом у смислу претходног става,
стараће се вршилац услуге.
Члан 16.
Снабдевање водом привремено се може ускратити кориснику (у даљем тексту: привремено искључење)
у случајевима:
1)
уколико изврши прикључење водоводних инсталација на јавни водовод супротно техничким условима и
другим посебним прописима и одредбама ове одлуке
2)
уколико не одржава водоводне инсталације и шахт за водомер не учини приступачним вршиоцу услуге
3)
уколико у датом року не доведе у технички исправно стање бесправно изведени прикључак по налазу и
прописаним техничким условима
4)
ако је стање водоводних инсталација и шахта за водомер такво да угрожава хигијенску или здравствену
исправност у јавном водоводу и сигурност суседних објеката
5)
ако корисник не плати накнаду за испоручену воду у року који не може бити краћи од 60 дана почев од
дана доспелости првог неплаћеног потраживања
6)
ако су водоводне инсталације прикључене на јавни водовод без водомера односно другом врстом
директног прикључка на јавни водовод без водомера
7)
ако су водоводне инсталације које су спојене на јавни водовод повезане са инсталацијама и уређајима
који добијају воду из индивидуалног изворишта
8)
ако су водоводне инсталације прикључене на јавни водовод преко водоводних инсталација суседног или
другог објекта
9)
код недозвољених радњи као што су окретање водомера у супротном смеру, оштећења и скидања
пломбе постављене од стране вршиоца услуге
10)
ако се на водоводном прикључку појави електрични напон
Привремено искључење врши надлежни вршилац услуге, на начин на који је то технички изводљиво,
укључујући искључење на уличној водоводној мрежи.
Вршилац услуге је дужан да пре привременог искључења корисника у писменој форми обавести
корисника о могућностима привременог искључења услед наступања случаја из става 1. овог члана и остави му
примерени рок за испуњење обавезе.
Члан 17.
О привременом искључењу корисника обавезно се сачињава записник.
Поступак привременог искључења корисника са водоводне мрежа ближе се уређује општим актом
вршиоца услуге, у складу са овом одлуком и законом о комуналној делатности.
Вршилац услуге дужан је да најкасније у року од два дана од дана подношења доказа о испуњењу
обавезе и плаћање прописане накнаде за поновно прикључење, настави пружање услуге кориснику.
Члан 18.
Под коришћењем воде у јавне сврхе сматра се коришћење воде за гашење пожара, за јавне чесме и
фонтане, прање и поливање улица, заливање зелених површина, као и за јавне манифестације од значаја за
општину.
Члан 19.
Ватрогасне јединице имају право да се снабдевају водом из свих уличних хидраната, ако воду користе
за гашење пожара.
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Трошкове коришћења воде у сврху из става 1. овог члана, сноси општина.
Члан 20.
Корисник плаћа утрошену воду.
Цену воде утврђује вршилац услуге уз сагласност Општинског већа.
Члан 21.
Елементи за образовање цене воде су:
•
утрошена количина воде изражена у m3
•
вредност средстава ангажованих за производњу 1 m3 воде
•
обим и квалитет уложеног рада
•
висина материјалних трошкова у призводњи и дистрибуцији према стандардима и нормативима утрошка
енергије,материјалних и других трошкова (као што су трошкови за изградњу и реконструкцију објеката
инфраструктуре, набавка опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца услуге на које је
скупштина општине дала сагласност)
•
добит вршиоца услуге
•
врста прикључка ( стамбени, пословни, индустријски и повлашћени корисници)
Члан 22.
Одлуку о промени цене услуга доноси вршилац услуге.
На одлуку о промени цене услуга сагласност даје Општинско веће. Уз захтев за давање сагласности из
става 2. овог члана,вршилац услуге доставља образложење које нарочито садржи разлоге за промену и
детаљну структуру предложене цене.
Општинска управа-одсек за скупштинске послове, објављује захтев за давање сагласности на одлуку о
промени цена услуге, са образложењем, на огласној табли општинске управе, као и у електронском облику
путем интернета, најмање 15 дана пре доношења одлуке.
Члан 23.
Очитавање водомера врше овлашћени радници вршиоца услуге, по правилу у једнаким интервалима, а
најмање два пута годишње уз присуство корисника.
Ванредно очитавање водомера обавезно се врши код промене цена воде и на писмени захтев
корисника.
Члан 24.
Обавеза корисника је да омогући овлашћеном раднику вршиоца услуге, очитавање водомера, односно
учини приступачним шахт водомера и водомер.
Ако због пропуста корисника не може да се изврши очитавање водомера, овлашћени радник вршиоца
услуге ће оставити писмено обавештење са назначењем дана и часа очитавања водомера.
Уколико у накнадном року не буде створена могућност за очитавање водомера, утрошак воде ће се
одредити сходно одредби члана 25. ове одлуке.
Члан 25.
У случају када се путем водомера не може утврдити количина утрошене воде, потрошња ће се утврдити
на основу просечне потрошње у периоду од 6 месеци који претходе последњем очитавању.
Ако не постоје поуздани подаци о просечној потрошњи код физичких лица, количина воде за месечни
обрачун утврђује се у висини од 5 m3 по члану домаћинства
Код правног лица и код предузетника ће се поступити сходно ставу 1. овог члана.
Члан 26.
Водомер служи за мерење потрошње једног корисника.
Корисници засебних водомера у објектима у којима су у све стамбене и пословне јединице уграђени
засебни водомери дужни су да плаћају и део потрошене воде са заједничког водомера тј. разлику између
прочитаног стања са заједничког водомера и збира потрошене количине воде преко свих засебних водомера, на
једнаке делове.
Члан 27.
Количина утрошене воде израчунава се према разлици стања бројача водомера на крају и на почетку
обрачунског периода.
Код обрачуна утрошене воде обрачунавају се само цели m3
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Водомер са ког се врши очитавање мора имати доказ о извршеној контроли (пломбу)
Потрошња воде корисника у стамбеној згради, уколико не постоје засебни водомери, обрачунава се тако
што се укупна потрошња подели на кориснике станова у зависности од броја чланова домаћинства.
Члан 28.
Корисник може поднети приговор на обрачун утрошене воде. Приговор се подноси писмено вршиоцу
услуге у року од 8 дана од дана пријема рачуна за претходни период.
Вршилац услуге је дужан да на приговор одговори у року од 15 дана од дана пријема приговора.
Члан 29.
Сваку промену корисника, у смислу ове одлуке, нови корисник је дужан да пријави вршиоцу услуге, уз
приказивања доказа о правном основу коришћења објекта.
Сваку промену корисника стамбене јединице и броја чланова у стамбеној јединици, корисник је дужан
да пријави вршиоцу услуге.
Члан 30.
Корисник услуге може отказати потрошњу воде. Отказ се даје писмено, а може бити трајан или
привремен.
Потрошња воде се може отказати трајно само за порушене објекте, а привремено за стамбене објекте у
којима нико не станује или се привремено не употребљавају.
У случају отказивања потрошње воде, корисник је дужан да испусти воду из инсталација, а вршилац
услуге ће пломбирати улазни вентил испред водомера.
Члан 31.
Код прикључка без водомера или преко неисправног водомера, вршилац услуге ће извршити обрачун и
наплату воде према просечној потрошњи и цени за исте или случне кориснике за годину дана.
Члан 32.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши општинска управа путем Одсека за урбанизам, стамбенокомуналне послове, грађевинарство и заштиту животне средине.
Инспекцијски надзор над применом одредаба ове одлуке врши комунална инспекција.

1.
2.
3.
4.

Члан 33.
У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор је овлашћен да
контролише да ли се испорука воде врши на начин прописан законом и овом одлуком
контролише стање објеката јавног водовода и стање кућног водовода
нареди извршење утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака
предузима и друге мере утврђене законом

На решење комуналног инспектора може се уложити жалба Општинском већу у року од 15 дана од дана
достављања решења.
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ:
Члан 34.
Испоручилац воде (правно лицe) казниће се за прекршај новчаном казном у фиксном износу од
75.000,00 динара ако:
1. не врши контролу хигијенско-санитарне исправности воде и техничке исправности инсталација;
2. пренесе на другог право прикључења и искључења са јавног водовода;
3. о поправкама и променама на прикључном воду не обавести корисника воде, најкасније 24 часа од
почетка радова;
4. не изврши прикључење објекта на јавни водовод у року од 15 дана од дана потписивања уговора о
прикључењу на јавни водовод;
5. изврши прикључење водоводне инсталације корисника воде на јавни водовод супротно члану 6. 7. и 8. ове
одлуке;
6. не води евиденцију о времену доспећа редовне контроле, ванредне контроле, поправкама и баждарењу
водомера;
7. не испита исправност водомера у року од три дана од пријаве корисника;
8. не поступи у складу са одлуком Општинског већа;
9. о одлуци Општинског већа не обавести кориснике воде, путем средстава јавног информисања;
10. поступи супротно члану 27. ове одлуке;
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11. поступи супротно члану 16. ове одлуке;
12. након одклањања узрока због којег је дошло до искључења, не изврши поновно прикључење корисника
воде, а најдуже у року од 3 дана од дана одклањања узрока искључења.
Одговорно лице вршиоца услуге казниће се за прекршај става 1. овог члана, новчаном казном у фиксном
износу од 15.000,00 динара.''
Члан 35.
Корисник воде (физичко лице) казниће се за прекршај новчаном казном у фиксном износу од 8.000,00
динара, ако:
1. врши монтажу, односно демонтажу водомера;
2. не поступа у складу са Одлуком Општинског већа (члан 15.став 2.ове одлуке);
3. не поднесе писаним путем захтев за прикључење на јавни водовод;
4. не пријави све промене од значаја за испоруку воде, утврђене количине испоручене воде и наплату
испоручене воде, најкасније наредног дана од дана настанка промене;
5. не одржава своје кућне водоводне инсталације у исправном стању;
6. не придржава се прописаних техничких услова за прикључење на јавни водовод;
7. не обавести одмах вршиоца услуге када уочи квар на водоводном прикључку преко ког је прикључен
на јавни водовод;
8. не одржава о свом трошку водомерни шахт;
9.
не дозволи и не омогући приступ овлашћеним радницима вршиоца услуге, у објекат или посебан део
објекта, односно на парцелу на којој се налази објекат, ради очитавања водомера, одржавања водоводног
прикључка и контроле утицаја кућних водоводних инсталација на јавни водовод;
10. не одржава о свом трошку контролни водомер за мерење сопствене потрошње воде и у случају квара
одмах о томе не обавести вршиоца услуге;
11. не одјави коришћење воде трајно или привремено;
12. користи воду из јавних хидраната;
13. без одобрења вршиоца услуге се прикључи на јавну водоводну мрежу или на прикључак другог корисника;
14. омогући другом кориснику да се прикључи на јавну водоводну мрежу преко свог прикључка.
Предузетник (корисник воде) казниће се за прекршај из става 1. овог члана новчаном казном у фиксном
износу од 25.000,00 динара.
Правно лице (корисник воде) казниће се за прекршај из става 1. овог члана новчаном казном у фиксном
износу од 35.000,00 динара.
Одговорно лице у правном лицу (корисника услуге) казниће се за прекршај из става 1. овог члана
Одлуке новчаном казном у износу од 12.000,00 динара.''
Члан 36.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о водоводу и канализацији („Сл.лист
општине Нови Бечеј“ број 1/1979)
Члан 37.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
13. КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ, на основу члана 50. Пословника Скупштине
општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 26/2016 – пречишћени текст), на седници
одржаној дана 23.5.2017. године, је утврдила пречишћен текст Одлуке о такси стајалиштима у општини Нови
Бечеј, која обухвата:
1.Одлуку о такси стајалиштима у општини Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 5/2009)
2. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о такси стајалиштима у општини Нови Бечеј („Службени лист Општине
Нови Бечеј“, број 9/2011)
3. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о такси стајалиштима у општини Нови Бечеј („Службени лист Општине
Нови Бечеј“, број 8/2017)
КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Брoj: II 02-344-20/2017
Дана: 23.5.2017. године

Председник комисије за прописе
Зора Ракић с.р.

23. мај 2017.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 15

74

ОДЛУКУ О ТАКСИ СТАЈАЛИШТИМА
У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се уређене саобраћајне површине, намењене за стајање такси возила у току рада
превозника, утврђује се посебан број такси стајалишта и такси места, њихов распоред и опремљеност (у
даљем тексту:такси стајалишта и такси места).
Члан 2.
Одлука о такси стајалиштима у општини Нови Бечеј (у даљем тексту: Одлука) се састоји из текстуалног и
графичког дела.
Члан 3.
Такси стајалишта могу бити стална и повремена.
Стална такси стајалишта су одређене и уређене саобраћајне површине за организовано обављање такси
превоза.
Повремена такси стајалишта су одређене саобраћајне површине које се користе за време одржавања већих
спортских и културних манифестација и значајних скупова.
ЛОКАЦИЈЕ
Члан 4.
У складу са Програмом коришћења површина јавне намене, на територији Општине Нови Бечеј, одређују се
10 сталних такси стајалишта са 41 такси местом на следећим локацијама:
1.У насељеном месту Нови Бечеј
•
улица Трг Ослобођења, испред парка
2 места
•
улица П. Драпшина, преко пута главног улаза у објект
хотела „Тиски Цвет“
2 места
•
улица Маршала Тита испред кућних бројева 9 и 11
7 места
•
улица Вука Караџића, наспрам кућног броја 1
7 места
•
улица П. Драпшина, преко пута објекта катастра
4 места
•
улица П.Драпшина, испред фискултурне сале
4 места
•
улица М.Тита, испред кућног броја 27
3 места
2.У насељеном месту Ново Милошево
•
улица Генерала Драпшина, код Дома културе
6 места
3.У насељеном месту Кумане
•
улица Љ.Одаџић, код основне школе
3 места
4.У насељеном месту Бочар
•
улица Војвођанска, код биоскопа
3 места
Члан 5.
Такси стајалишта могу се уређивати на јавним површинама у складу са урбанистичко-техничким условима.
Такси стајалишта се обележавају хоризонталном и вертикалном саобраћајном сигнализацијом.
Хоризонталном сигнализацијом-линијом жуте боје обележава се простор за стајање такси возила, а у оквиру
такси стајалишта уписује се натпис „ТАХI“ жутом бојом.
На почетку стајалишта поставља се вертикални саобраћајни знак за означавање такси стајалишта.
Члан 6.
Послове из претходног члана обављаће ЈП „Дирекција“ Нови Бечеј.
Члан 7.
О одржавању такси стајалишта у зимским и летњим условима у насељеном месту Нови Бечеј стара се ЈКП
„Комуналац“ Нови Бечеј, у насељеном месту Ново Милошево ЈКП „Компред“, а у насељеном месту Кумане и
Бочар, Месне заједнице.
Члан 8.
Коришћење такси стајалишта плаћа се по возилу
годишње у утврђеном износу. Висина, начин
плаћања као и орган надлежан за наплату наведене таксе утврђује се Таксеном тарифом која је саставни део
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Одлуке о локалним комуналним таксама општине Нови Бечеј.
Члан 9.
Стајалишта могу да користе само превозници који имају решење о обављању делатности такси превоза као и
доказ о извршеној уплати локалне комуналне таксе за коришћење такси стајалишта.
На такси стајалишту такси возила се постављају према редоследу долазака и у границама обележених такси
места.
За време коришћења такси стајалишта превозник је обавезан да буде у свом такси возилу или непосредно у
његовој близини.
Члан 10.
Такси превозник не може да постави такси возило на тротоар, пешачку стазу, коловоз и уређену јавну
зелену површину.
На аутобуским стајалиштима и на удаљености мањој од 50м испред и иза обележених аутобуских стајалишта и
терминала намењених за међумесни, градски и приградски превоз путника, забрањено је заустављање и
паркирање такси возила ради пријема путника.
Члан 11.
Такси стајалишта не могу да користе превозници који имају седиште на територији друге општине или
града.
Члан 12.
У случају трајног престанка обављања делатности такси превоза, превознику престаје право коришћења
такси места.
НАДЗОР
Члан 13.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши ће комунална инспекција
Општинске управе Нови Бечеј.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Новчаном казном у фиксном износу од 75.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1. док врши такси превоз користи стајалишта која нису предвиђена чланом 4. ове Одлуке;
2. поступа супротно одредбама члана 10. ове Одлуке;
3. поступа супротно одредбама члана 11. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у фиксном
износу од 15.000,00 динара;
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном казном у фиксном износу од 35.000,00
динара.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу општине Нови Бечеј“.
САДРЖАЈ
КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Р.б.

Назив документа

1.

Одлука о ауто-такси превозу путника на територији општине
Нови Бечеј
Одлука о држању и кретању домаћих животиња у општини Нови
Бечеј
Одлука о јавним паркиралиштиа на територији општине Нови Бечеј
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Одлука о јавном превозу путника на територији општине
Нови Бечеј
Одлука о канализацији
Одлука о комуналној инспекцији
Одлука о коришћењу делова обале и воденог простора на
т ериторији општине Нови Бечеј
Одлука о коришћењу површина јавне намене
Одлука о одржавању чистоће
Одлука о општинским путевима и улицама на територији општине
Нови Бечеј
Одлука о радном времену у угоститељским, трговинским и занатским
објектима на територији општине Нови Бечеј
Одлука о снабдевању водом за пиће
Одлука о такси стајалиштима у општини Нови Бечеј
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Службени лист општине Нови Бечеј издаје и штампа: Општинска управа Нови Бечеј

