
       На основу члана 54. став 2. Пословника Скупштине општине Бечеј (''Службени лист 
општине Бечеј, број 16/2006 и 2/2007) Комисија за статутарна питања, је на седници 
одржаној дана  27.05.2009. године утврдила пречишћени текст Одлуке о одржавању 
чистоће. 
      Пречишћени текст Одлуке о одржавању чистоће обухвата: 
      

1. Одлуку о одржавању чистоће (''Службени лист општине Бечеј'', број 16/06) 
2. Одлуку о измени Одлуке о одржавању чистоће ( ''Службени лист општине Бечеј'', 

број 18/2008) 
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Аутономна Покрајина Војводина 
           Општина Бечеј       ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ      Синиша Момчиловић, с. р. 
КОМИСИЈА ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА 
Број: I 06-87/2009 
Дана: 27.05.2009. године 
               Б Е Ч Е J 

О Д Л У К А 

О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ 
(Пречишћен текст) 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 Овом одлуком прописују се услови и начин организовања послова у вршењу комуналне 
делатности одржавања чистоће, права и обавезе комуналног предузећа, другог предузећа или 
предузетника, који обављају делатност одржавања чистоће, права и обавезе корисника 
комуналне услуге, правних лица и грађана у одржавању чистоће.  
 

Члан 2. 

 Одржавање чистоће је: чишћење, прање и поливање улица, тргова и других јавних 
површина; уклањање отпада из посуда за отпатке на јавним површинама као и смећа и других 
отпадака са улица и других јавних површина; сакупљање смећа и других природних и вештачких 
отпадака из стамбених, пословних и других објеката, њихово одвожење и одлагање, 
одржавање, опремање и санирање депоније, уклањање снега и леда са јавних површина и друга 
питања од значаја за одржавање чистоће. 
 

Члан 3. 
 Јавним површинама у смислу ове одлуке сматрају се: 
 

1. коловози, тротоари, пролази, тргови (површине јавног саобраћаја), простор између и око 
блокова стамбених зграда; 

2. јавне зелене површине (паркови, травњаци, скверови, дрвореди, површине између 
коловоза и тротоара); 

3. аутобуска станица, станичне чекаонице и аутобуска стајалишта; 
4. паркинг простори;  
5. железничка станица; 
6. вашаришта и пијаце; 
7. бензинске пумпе; 
8. спортски рекреативни терени, јавна купалишта; 
9. гробља; 
10. неизграђено грађевинско земљиште.  

Комуналну делатност одржавања чистоће обавља јавно комунално предузеће које је 
општина Бечеј основала за обављање ове комуналне делатности (у даљем тексту: комунално 
предузеће), односно неко друго предузеће и предузетник коме општина Бечеј повери обављање 



ове комуналне делатности, по поступку прописаном Законом и Одлуком о комуналним 
делатностима.  

 
Члан 4. 

 Корисници комуналних услугa, у смислу ове одлуке, су грађани и правна лица односно 
предузетници као земљишно књижни и ван земљишно књижни власници индивидуалних 
стамбених објеката, закупци и корисници стамбених и пословних објеката и просторија.  
 
II ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА 

 
Члан 5. 

1.  Одржавање чистоће на јавним површинама и уклањање снега и леда са јавних 
површина, осим са коловоза на општинским путевима и улицама, врши се према 
Програму комуналног предузећа, другог предузећа или предузетника јавне површине 
предвиђене за одржавање чистоће и уклањања снега и леда на подручју општине Бечеј: 
насељено место Бечеј и насељена места Бачко Петрово Село, Бачко Градиште, 
Радичевић, Милешево (и Пољаница); 

2. време, динамику и начин одржавања чистоће и уклањања снега и леда (чишћење, 
прање, поливање улица, тргова, пролаза, прилаза, платоа, мостова и др.) по подручјима 
насељених места општине Бечеј и месних заједница насељеног места Бечеј; 

3. број и врсту потребних посуда за сакупљање смећа и корпи за отпатке на јавних 
површинама и динамику њиховог пражњења; 

4. минималну запремину посуда за сакупљање смећа и корпи за отпатке; 
5. време прања и дезинфекције типских посуда за смеће; 
6. износ накнаде за извршење послова из програма.  

 
Комунално предузеће, друго предузеће или предузетник који обавља комуналну 

делатност, доноси Програм из става 1. овог члана најкасније до децембра текуће године за 
наредну годину.  

Сагласност на Програм одржавања чистоће на јавним површинама даје Скупштина 
општине Бечеј.  
 

Члан 6. 

 У складу са Програмом, комунално предузеће, друго предузеће или предузетник који 
обавља комуналну делатност, поставља на јавним површинама довољан број корпи за отпатке и 
посуда за смеће, на начин који омогућава њихово лако пражњење, прање, одржавање и не 
омета саобраћај.  
 Комунално предузеће, друго предузеће или предузетник који обавља комуналну 
делатност, поставља корпе за отпатке и посуде за сакупљање смећа на јавним површинама, на 
местима које одреди јавно предузеће које управља јавним површинама, уз сагласност 
општинског органа управе надлежног за комуналне послове.  
 Минималну запремину, изглед и врсту материјала од којег се израђују корпе за отпатке и 
посуде за сакупљање смећа, које се постављају на јавним површинама одређује јавно предузеће 
које управља јавним површинама уз сагласност Скупштине општине Бечеј.  
 

Члан 7. 
 За одржавање чистоће на свим јавним површинама и уклањање снега и леда на јавним 
површинама, осим са коловоза на општинским путевима и улицама, комуналном предузећу, 
другом предузећу или предузетнику који обавља комуналну делатност, припада накнада из 
средстава локалних јавних прихода предвиђених Одлуком о буџету општине Бечеј, у складу са 
извршеним пословима предвиђеним Програмом.  
 Стручни надзор над извођењем радова из става 1. овог члана (контрола, врста, количина, 
квалитета и промене цене изведених радова) врши јавно предузеће којем је поверено 
управљање јавним површинама.  
 

Члан 8. 

 О одржавању чистоће и уклањању снега и леда на јавним површинама на којима су 
изграђени објекти од општег интереса и објекти намењени за јавно коришћење (аутобуске 
станице, станичне чекаонице и аутобуска стајалишта, железничка станица, вашариште, пијаца, 



бензинске станице, гробља, неизграђено грађевинско земљиште, паркинг простор, отворени 
спортски објекти, базени и сл.) старају се предузећа, односно лица која послују, управљају и 
користе наведене објекте и површине.  
 За одржавање чистоће на јавним површинама, односно за одвожење и одлагање 
отпадака са јавних површина из става 1. овог члана, комунално предузеће, друго предузеће или 
предузетник који обавља комуналну делатност, закључује посебан уговор са корисником.  
 

који обавља комуналну делатност, који садржи: Члан 9. 

 О одржавању чистоће у стамбеним зградама старају се власници, закупци, односно 
скупштина зграде.  
 Вршење послова из става 1. овог члана власници, корисници, односно скупштина зграде, 
могу поверити комуналном предузећу, другом предузећу или предузетнику који обавља 
комуналну делатност, уговором којим се одређује време и начин одржавања чистоће, цена за 
извршене услуге и друга питања у вези са одржавањем чистоће у згради.  
 Одржавање чистоће дворишног простора око зграда колективног становања, стамбено-
пословних и пословних зграда врши, може да врши комунално предузеће, друго предузеће или 
предузетник који обавља комуналну делатност, ако са станарима зграде или скупштином 
станара закључи уговор за обављање тих послова.  
 За вршење послова из става 3. овог члана корисници услуга комуналном предузећу, 
другом предузећу или предузетнику који обавља комуналну делатност, плаћају посебну накнаду.  
 Висину и критеријуме за одређивање висине посебне накнаде утврђује надлежни орган 
управљања комуналног предузећа, другог предузећа или предузетник који обавља комуналну 
делатност, својом Одлуком, уз сагласност Скупштине општине Бечеј.  
 

Члан 10. 

  У хитним и оправданим случајевима (епидемиолошки разлози, државни празници, 
одређене свечаности), председник општине може наредити чишћење, прање и поливање 
одређених јавних површина мимо времена и динамике предвиђених Програмом.  
 
III САКУПЉАЊЕ, ОДВОЖЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ СМЕЋА 

 

Члан 11. 
 Смеће и други природни и вештачки отпаци из стамбених и пословних објеката и 
просторија, до одвожења, сакупљају се у одређене посуде за смеће.  
 Посуде за смеће од колективних стамбених зграда морају бити удаљене од улаза за 
припадајући објекат максимално 25 метара а минимално 5 метара.  
 Посуде за смеће постављене на јавној површини морају бити ограђене или визуелно 
скривене зеленилом, или у посебним боксовима, и не могу се поставити на коловозу и у троуглу 
прегледности код укрштања улица.  
 Трошкове ограђивања или визуелног сакривања посуда за смеће зеленилом, 
постављених на јавним површинама сноси јавно предузеће које управља јавним површинама.  
 О локацији и уређењу простора за сакупљање смећа из стамбених и пословних објеката 
односно за смештај посуда за смеће одлучује јавно предузеће које управља јавним површинама.  
 Минималну запремину, број, врсту и типове посуда за сакупљање смећа одређује 
комунално предузеће, друго предузеће или предузетник који обавља комуналну делатност, уз 
сагласност Скупштине општине Бечеј.  
 Корисници ове комуналне услуге (земљишно-књижни или ван земљишно-књижни 
власници, закупци и корисници), дужни су да обезбеде одређени простор за сакупљање 
отпадака.  
 Комунално предузеће, друго предузеће или предузетник који обавља комуналну 
делатност, дужно је да корисницима комуналне услуге из става 7. овог члана обезбеди 
одговарајући број и врсту посуда за смеће.  
 Комунално предузеће, друго предузеће или предузетник који обавља комуналну 
делатност, дужно је да дотрајале или неисправне посуде за смеће замени о свом трошку са 
истом врстом посуда. У случају да је до не исправности или оштећења посуде за смеће дошло 
услед несавесног руковања корисника услуга, замена посуда ће се извршити на терет корисника 
услуга или на терет јавних прихода уколико се не може установити починилац оштећења.   

Члан 12. 



 У зградама колективног становања, на сваких 20 станова, комунално предузеће, друго 
предузеће или предузетник који обавља комуналну делатност, мора да обезбеди по један 
контејнер или једну типску канту за два стана.   

Комунално предузеће, друго предузеће или предузетник из става 1. овог члана, је дужан 
да власницима, закупцима и другим корисницима индивидуалних стамбених објеката обезбеди 
најмање једну типску канту по домаћинству.   
 

Члан 13. 

 Предузећа, друга правна лица и предузетници који обављају трговинску, угоститељску и 
другу делатност дужни су да обезбеде простор за постављање одговарајућих судова за 
одлагање амбалаже и других отпадака који настају у обављању тих делатности и услове којима 
се спречава растурање отпадака.  
 За предузећа, друга правна лица и предузетнике, за које је комунална инспекција 
установила да нису у могућности да обезбеде простор за постављање одговарајућих судова за 
одлагање амбалаже и других отпадака који настају у обављању тих делатности, јавно предузеће 
које управља јавном површином одредиће локацију на јавној површини за постављање 
одговарајућих судова.  
 Ради обезбеђења услова којима се спречава растурање отпадака, корисници из става 1. 
овог члана закључују уговор са комуналним предузећем, другим предузећем или предузетником 
који обавља комуналну делатност, којим ће се уредити време, динамика и друга питања у вези 
одвожења амбалаже и других отпадака који настају у обављању  делатности. 
 Забрањено је одлагање амбалаже и других отпадака који настају приликом обављања 
делатности у посуде за смеће постављене за одлагање отпадака из стамбених објеката. 
  

Члан 14. 

 Предузећа, предузетници и друге организације код којих настају отпадне материје, које 
имају употребну вредност и могу се користити као секундарне сировине, дужни су да поступају 
са тим отпадом у складу са прописима којима се уређују услови разврставања, коришћења и 
складиштења те врсте отпада.  
  Предузећа, предузетници и друге организације код којих настају отпаци, који имају 
својство опасних материја, дужни су да поступају у складу са посебним прописима о њиховом 
сакупљању и складиштењу. 
 

Члан 15. 

 Комунално предузеће, друго предузеће или предузетник који обавља комуналну 
делатност, дужан је да новим корисницима услуга (земљишно-књижни или ван земљишно-
књижни власници, закупци или корисници индивидуалних стамбених објеката и станова) набави 
одређени број посуда за сакупљање смећа или одлагање отпадака без накнаде.  
 Нови корисници индивидуалних стамбених објеката из става 1. овог члана дужни су да 
обезбеде простор за сакупљање смећа и смештај посуда за смеће пре почетка коришћења 
стамбених објеката. 
 За нове кориснике нових колективних стамбених зграда јавно предузеће које управља 
јавним површинама дужно је да обезбеди простор за сакупљање смећа и смештај посуда за 
сакупљање смећа пре почетка коришћења стамбених објеката.  
 Нови корисници услуга из става 1. овог члана дужни су да пре почетка коришћења 
стамбеног објекта са комуналним предузећем, другим предузећем или предузетником који 
обавља комуналну делатност, закључе уговор за плаћање услуге сакупљања и одвожење смећа.  
 Нови корисници услуга (власници, закупци и корисници пословних и других објеката) 
дужни су да обезбеде простор за сакупљање смећа и смештај посуда за смеће пре почетка 
коришћења пословног објекта, односно пре почетка обављања делатности у пословном објекту.  
 Нови корисници услуга (предузећа, друга правна лица и предузетници) дужни су да пре 
почетка рада комуналном предузећу, другом предузећу или предузетнику који обавља 
комуналну делатност, пруже доказ о закљученом уговору за плаћање услуге сакупљања и 
одвожења смећа.  
 

Члан 16. 

 Изношење фекалија на територији општине Бечеј врши комунално предузеће и друго 
предузеће или предузетник који обавља комуналну делатност.  



 Изношење фекалија се врши по позиву наручиоца услуге, комунално предузеће, друго 
предузеће или предузетник који обавља комуналну делатност, је дужан да изврши изношење у 
року од 5 дана на територији насељеног места Бечеј, а у року од 15 дана на територији осталих 
насељених места у општини Бечеј.  
 Комунална инспекција може одредити и краћи рок за изношење фекалија, ако се за то 
укаже потреба.  
 

Члан 17. 

 Корисници комуналне услуге сакупљања и одвожења смећа плаћају цену за одвожење 
смећа и других отпадака комуналном предузећу, предузећу или предузетнику који обавља 
комуналну делатност, у складу са посебним прописима, односно у складу са уговором.  
 Цена утврђена за одвожење смећа у стамбеним објектима обрачунава се према 
запремини посуда за сакупљање смећа и плаћа се месечно. 
 Орган Општинске управе Бечеј надлежан за комуналне послове може решењем 
ослободити од обавезе плаћања накнаде за изношење смећа у стамбеним објектима, лица која 
примају социјалну помоћ и лица чија укупна примања по било ком основу не прелазе висину 
просечне социјалне помоћи, уз доказ о висини примања, на терет комуналног предузећа, другог 
предузећа или предузетника који обавља ту комуналну делатност.  
 Решење из става 3. овог члана доноси се по захтеву корисника услуге на период од 
годину дана рачунајући од дана доношења решења.  
 Цена утврђена за одвожење смећа предузећима, другим правним лицима и 
предузетницима обрачунава се по квадратном метру пословног простора и категоризацији смећа 
у односу на делатност која се обавља, а плаћа се месечно.  
  

Члан 18. 

 Сакупљање и одвожење отпадака из стамбених и пословних објеката који се не сматрају 
смећем (дотрајали апарати из домаћинства, намештај, делови санитарне опреме, напуштене 
ствари и други непотребни предмети осим грађевинског отпада) комунално предузеће, 
предузеће или предузетник који обавља комуналну делатност, организује два пута годишње по 
посебном програму, на који сагласност даје Скупштина општине Бечеј и који садржи: 

1. време и начин уклањања крупних отпадака; 
2. број и врста возила за сакупљање и одвожење крупног отпада; 
3. износ накнаде за извршење послова из Програма. 

За извршење Програма из става 1. овог члана комуналном предузећу, предузећу или 
предузетнику који обавља комуналну делатност, припада накнада из средстава локалних јавних 
прихода предвиђених Одлуком о буџету општине Бечеј. 

 
Члан 19. 

 Комунално предузеће, предузеће или предузетник који обавља комуналну делатност, је 
дужно да на захтев корисника износи отпатке који не спадају у смеће из стамбених, пословних и 
других објеката (шљака, шут, грађевински материјал, крупни отпаци и сл.) и за то наплати 
кориснику прописану цену.  
 Комунално предузеће, предузеће или предузетник из става 1. овог члана, је дужно да 
одвезе отпатке из става 1. овог члана и по налогу надлежног комуналног инспектора, а на терет 
корисника.  
По налогу надлежног инспектора заштите животне средине, из еколошких и здравствено-
санитарних разлога, смеће и отпатке из става 1. овог члана, комунално предузеће, предузеће 
или предузетник из става 1. овог члана, је дужно да одвезе, а на терет корисника.  
 

Члан 20. 

 Смеће, крупни отпаци и друге отпадне материје одвозе се и одлажу на депонију отпадних 
материја или на трансфер станицу.  
 Локација за уређење простора за сакупљање отпадних материја - депонија или трансфер 
станица, одређује се у складу са урбанистичким плановима и мора бити одређена, уређена и 
опремљена у складу са критеријумима утврђеним посебним прописима.  
 Уз депонију или трансфер станицу мора постојати објекат намењен за прање и 
дезинфекцију возила и свако возило се после пражњења мора опрати и дезинфиковати.  
 

Члан 21. 



 Постојеће депоније у насељеним местима на територији општине Бечеј уредиће се или 
санирати о трошку комуналног предузећа, другог предузећа или предузетника коме је поверено 
обављање ове комуналне делатности уз учешће у трошковима општине Бечеј по посебном 
програму који предлаже то предузеће или предузетник, а који Програм усваја Скупштина 
општине Бечеј.  
 Депоније из претходног става уредиће се и санирати на начин утврђен посебним 
прописима у погледу најнужнијих мера заштите животне средине, у року од 2 године од дана 
ступања на снагу ове Одлуке.  
 

Члан 22. 
 Забрањено је бацање смећа и другог отпада који се не сматра смећем (шут, земља, 
грађевински материја., намештај, кућни апарати, делови санитарне опреме и слично) и 
извожење и депоновање шута, вишка земље и другог отпада са градилишта, као и фекалија на 
просторима који нису за то предвиђени (стварање дивљих депонија).  
 Лицу које поступи супротно забрани из става 1. овог члана, комунални инспектор ће 
наложити уклањање дивље депоније о његовом трошку.  
 Уколико лице из става 2. овог члана не поступи по налогу комуналног инспектора, 
уклањање дивље депоније извршиће се на његов терет, преко другог лица.  
 Уколико је непознато лице поступало противно ставу 1. овог члана, надлежни комунални 
инспектор или инспектор заштите животне средине ће наложити комуналном предузећу, другом 
предузећу или предузетнику који обавља комуналну делатност, уклањање дивље депоније на 
терет локалних јавних прихода предвиђених Одлуком о буџету општине Бечеј.  
 Општинска управа Бечеј, орган надлежан за комуналне делатности може одредити да се 
вишак земље са градилишта извози и депонује ради насипања и нивелација одређених терена 
ван депоније.  
 Одвожење и депоновање индустријског отпада комунално предузеће, друго предузеће 
или предузетник који обављања комуналну делатност, врши на начин и по поступку одређеним 
посебним прописима,о чему закључује уговор са корисником.  
 

Члан 23. 

 Комуналном предузећу, другом предузећу и предузетнику који обавља комуналну 
делатност одржавања депонија, за уређење и опремање депоније и санацију дивљих депонија у 
насељеном месту Бечеј и насељеним местима на територији општине Бечеј припада накнада, на 
основу уговора о поверавању  обављања ове комуналне делатности. 
 Трошкови текућег одржавања и коришћења депоније или трансфер станице, финансирају 
се од накнаде за одвоз смећа и накнаде за услуге одлагања смећа и отпада.  
IV УКЛАЊАЊЕ СНЕГА И ЛЕДА 

 
Члан 24. 

 О уклањању снега и леда са јавних површина из члана 3. ове Одлуке тачке 3. до тачке 
10. и површина које служе за прилаз овим површинама и објектима старају се власници или 
корисници наведених површина и објеката.  
 

Члан 25. 

 О чишћењу снега и леда са тротоара испред стамбених зграда и посипању тротоара 
одговарајућим материјалом у случају поледице старају се земљишно-књижни или ван 
земљишно-књижни власници, закупци и корисници станова и индивидуалних стамбених 
објеката.  
 

Члан 26. 

 Предузећа, установе, друга правна лица и предузетници дужни су да очисте снег и лед са 
прилазних путева и стаза које користе и да их посипају одговарајућим материјалом у случају 
поледице и то почев од коловоза па до објеката којима ти прилазни путеви служе.  
 Корисници пословних просторија и објеката дужни су да очисте снег и лед и да посипају 
тротоар одговарајућим материјалом у случају поледице испред својих пословних просторија и 
објеката.  
 

Члан 27. 



 Земљишно-књижни или ван земљишно-књижни власници, закупци и корисници станова, 
индивидуалних стамбених објеката и пословних објеката дужни су да се старају и о уклањању 
снега и леда са кровова зграда, ако снег представља опасност за пролазнике или саму зграду.  
 Уколико није могуће извршити обавезу из става 1. овог члана, власници или корисници 
објеката су дужни да благовремено поставе одговарајуће знакове упозорења о опасности од 
обрушавања снега и леда.  
 

Члан 28. 

 Уколико комунална инспекција записнички утврди да се неки индивидуални стамбени 
објекат не користи дужи временски период и да се власници не налазе на територији општине 
Бечеј, комунална инспекција ће решењем наложити комуналном предузећу, другом предузећу и 
предузетнику који обавља комуналну делатност чишћење снега и леда, да уклони снег и лед са 
тротоара и уклони снег и лед са крова објекта, на терет власника индивидуалног стамбеног 
објекта ако је познато његово пребивалиште или боравиште, а у случају да је пребивалиште или 
боравиште власника непознато, на терет јавних прихода предвиђених Одлуком о буџету 
општине Бечеј.  
 
V ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА, ДРУГОГ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИКА 
КОЈИ ОБАВЉА КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ И КОРИСНИКА 

 

Члан 29. 
 Комунално предузеће, друго предузеће или предузетник који обавља комуналну 
делатност је дужно да: 

1. одржава чистоћу на јавним површинама, у складу са Програмом; 
2. постави довољан број корпи и посуда за отпатке, у складу са Програмом, редовно их 

празнити и чистити простор око њих; 
3. одвози смеће, у складу са Програмом; 
4. при одвожењу смећа и одвожењу фекалија, не подиже прашину, не ствара буку, не 

оштећује посуде за смеће, просторије и површине на којима се оне налазе или кроз које 
се смеће износи, расуто смеће одмах покупи и уклони; 

5. након одвожења смећа, посуде за смеће врати на своје место; 
6. да уклања крупне отпатке, у складу са програмом, као и на позив корисника; 
7. преко средстава јавног информисања упозна јавност са Програмом из члана 5. и 18. ове 

Одлуке; 
8. да кориснику који не поседује одговарајуће посуде за смеће, обезбеди одговарајућу 

посуду; 
9. предузме оперативне мере и друге посебне мере прописане Одлуком о комуналним 

делатностима; 
10. придржава се утврђеног реда првенства у пружању комуналних услуга у случају више 

силе; 
11. ослободи кориснике социјалне помоћи плаћања накнаде за сакупљање и одвожење 

смећа на основу издатог решења комуналне инспекције; 
12. у случају поремећаја у пословању или услед више силе или других разлога који се нису 

могли предвидети односно спречити, без одлагања, у року од 24 часа изврши обавезе 
пружања комуналне услуге чије му је обављање поверено.  

 
Члан 30. 

 Корисник је дужан да: 
1. обезбеди простор за смеће, односно простор за смештај посуда за смеће; 
2. сакупља и одлаже смеће у посуде за смеће и закључи уговор о изношењу смећа; 
3. користи услуге одвожења смећа комуналног предузећа, другог предузећа или 

предузетника који обавља комуналну делатност; 
4. обезбеди да простор на коме се налазе посуде за смеће буде приступачан и омогућава 

одвожење смећа; 
5. комуналном предузећу, другом предузећу или предузетнику који обавља комуналну 

делатност омогући задужење и контролу броја чланова домаћинства стамбеног простора, 
задужење и контролу пословног простора (пружи на увид документацију – пројекат о 
величини простора, овери потписом –печатом Записник о утврђивању основа за обрачун 
накнаде за изношење смећа); 



6. комуналном предузећу, другом предузећу или предузетнику који обавља комуналну 
делатност плаћа прописану, односно уговорену цену за извршену услугу; 

7. у посуде за смеће не одлаже крупне отпатке, запаљиве, штетне и опасне материје; 
8. комуналном предузећу, другом предузећу или предузетнику који обавља комуналну 

делатност пријави све промене(назив, адресе, текућих рачуна, статуса, пресељења, 
промене броја чланова породичног домаћинства, промене величине пословног простора, 
промене власника, корисника и сл.) у року од 3 дана; 

9. комуналном предузећу, другом предузећу или предузетнику који обавља комуналну 
делатност измири сва дуговања, пре одјаве вршења комуналне услуге, о чему се даје 
писана потврда; 

10. са отпацима који имају употребну вредност поступа у складу са прописима; 
11. са отпацима који имају својство опасних материја поступа у складу са прописима; 
12. закључи уговор са комуналним предузећем, другом предузећу или предузетнику који 

обавља комуналну делатност за одвоз амбалаже и другог отпада који настају у обављању 
делатности.  

  
VI ЗАШТИТА ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА 

 
                  Члан 31. 

 Ради одржавања и заштите чистоће на јавним површинама извођачи грађевинских 
радова дужни су да: 

1. чисте јавне површине испред градилишта докле допире растурање прашине и 
грађевинског материјала; 

2. квасе растресити материјал за време рушења и транспорта, као и приступне путеве; 
3. одржавају функционалност сливника, отворених одводних канала за атмосферске воде у 

непосредној близини и на самом градилишту; 
4. очисте трошкове од блата пре изласка са градилишта, односно очисте запрљани коловоз 

и друге површине од блата; 
5. депоновани грађевински материјал обезбеде од растурања или разношења по јавним 

површинама; 
6. јавне површине које оштете доведу у исправно стање одмах, а најкасније у року од три 

дана од дана оштећења; 
7. обезбеде да се земља и други растресити материјал (песак, шљунак, креч) не расипа; 
8. очисте површину градилишта од смећа и шута пре уклањања ограде градилишта.  

 
Члан 32. 

 Превоз лаког и растреситог материјала (струготине, хартије и др.) мора да се обавља 
тако да се онемогући његово расипање.  
 Превоз огрева, грађевинског и другог материјала или течних материјала мора да се 
обавља возилима која су обезбеђена тако да је спречено расипање ових материја. 
 Када се истовар или утовар материјала из става 1. и 2. овог члана обавља на јавној 
површини, она мора да буде очишћена и опрана након завршеног истовара или утовара.   
 

Члан 33. 

 Приликом извођења радова на одржавању и заштити других јавних површина (уређења 
зелених јавних површина, путева и сл.) извођач радова је дужан да, у циљу обезбеђивања 
сигурности корисника јавне површине, пре почетка извођења радова упозори кориснике о 
радовима које ће изводити.  
 

Члан 34. 

 Ради  одржавања и заштите чистоће на јавним површинама није дозвољено: 
− бацање хартије и других отпадака ван корпи за отпатке и посуда за сакупљање смећа; 
− изливање отпадних вода, фекалија, држање отпадних материја и сл; 
− прање возила, цепање дрва, угља и сл.; 
− спаљивање смећа, смештај пољопривредних машина, не регистрованих или хаварисаних 

моторних возила, чамаца, камп приколица и слично; 
− у посуде за смеће бацање жара, сипање воде, штетних запаљивих материја; 
− вађење и расипање смећа из посуда за смеће, као и изношење смећа без закљученог 

уговора о накнади за пружање услуге одвожења смећа; 



− истоварање ван депонија земље, отпадног грађевинског материјала, индустријског и 
занатског отпада, шљаке, шута, амбалаже и другог отпада; 

− трошење тепиха, поњава, кеса усисивача са балкона и тераса; 
− оправљање и сервисирање моторних возила; 
− држати смеће, отпадне материје, стајско ђубриво ближе од 3 м од суседних зграда или их 

бацати у двориште суседних зграда. 
 
VII НАДЗОР 

 
                  Члан 35.  

 Надзор над применом ове одлуке и над законитошћу рада комуналног предузећа, другог 
предузећа или предузетника који обављају ову комуналну делатност врши Општинска управа 
Бечеј, орган надлежан за комуналне делатности и заштиту животне средине.  
 Послове инспекцијског надзора над применом ове Одлуке и над обављањем комуналне 
делатности врши комунални инспектор и инспектор заштите животне средине.  
 У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор и инспектор заштите животне 
средине може наредити физичком лицу, предузећу, другом правном лицу или предузетнику 
извршење утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака.  
 Уколико лица из става 3. овог члана не поступе но налогу инспектора, наложена мера 
извршиће се преко другог правног лица.  
 Трошкове извршења мере сноси лице из става 3. овог члана, које није поступило по 
налогу инспектора.  
 
VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  

 

                Члан 36.  
Новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај комунално 

предузеће или друго предузеће које обавља комуналну делатност, ако: 
1. не одржава чистоћу на јавним површинама у складу са Програмом из члана 5. ове Одлуке 
2. смеће не одвози у складу са Програмом из члана 5. ове Одлуке; 
3. не пере и не дезинфикује возила и контејнере (члан 5. ове Одлуке); 
4. не врши уклањање снега и леда на јавним површинама у складу са програмом из члана 5. 

ове Одлуке; 
5. не прибави  сагласност управе надлежне за комуналне делатности из члана 6. и 11. ове 

Одлуке или поступи супротно сагласности; 
6. не поступи по наредби, налогу Председника општине (члан 10. ове Одлуке); 
7. не износи фекалије у складу са чланом 16. ове Одлуке; 
8. на јавним површинама не постави довољан број корпи за отпатке, не празни их и не 

чисти простор око њих (члан 29. тачка 2. ове Одлуке); 
9. приликом одвожења смећа не поступа у складу са чланом 29. тачка 4. и 5. ове Одлуке; 
10. не уклања крупне отпатке (члан 29. тачка 6. ове Одлуке); 
11. не упозна јавност са Програмима одржавања чистоће (члан 29. тачка 7. ове Одлуке); 
12. не одржава чистоћу дворишног простора око зграда колективног становања, стамбено-

пословних и пословних зграда; 
13. не поступи по наредби комуналног инспектора и инспектора заштите животне средине. 

 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у комуналном предузећу 

или другом предузећу које обавља комуналну делатност, новчаном казном од 1.000,00 до 
5.000,00 динара.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник који обавља комуналну 
делатност новчаном казном од 10.000,00 до 50.000,00 динара. 

 
                  Члан 37.  

 Новчаном казном у износу од 10.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај корисник: 
правно лице ако: 

− не обезбеди простор за смеће, односно простор за смештај посуда (Члан 11., 15. и 30. 
тачка 1.); 

− одлаже амбалажу и друге отпадне материје, који настају у обављању делатности, у 
посуде за смеће стамбених објеката (члан 13. став 4.); 



− поступа супротно забранама из члана 22. став 1.; 
− не сакупља и не одлаже смеће у посуде за смеће (члан 30. тачка 2.); 
− не обезбеди да простор на коме се налазе посуде за смеће буде приступачан тако да је 

омогућено изношење смећа (члан 3о така 4.); 
− у посуде за смеће одлаже крупне отпатке, запаљиве, штетне и опасне материје (члан 30. 

тачка 6.); 
− ако поступа супротно забранама из члана 34.; 
− не закључи уговор за одвожење смећа; 
− не омогући комуналном предузећу да изврши задужење и контролу стамбено-пословног 

простора.  
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном 

казном од 2.500,00 до 5.000,00 динара. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 10.000 до 

50.000 динара.  
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 2.500 до 

5.000 динара.  
 

Члан 38. 
 Новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај правно лице као 
извођач грађевинских радова ако: 

- поступи супротно члану 31. ове Одлуке; 
- не отклони отпатке са јавних површина настале извођењем радова на јавним 

површинама (члан 32. ове Одлуке); 
- не упозори кориснике о радовима које ће изводити (члан 33. ове Одлуке); 
- поступа супротно забранама из члана 34. ове Одлуке. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном 

казном од 2.500 до 5.000 динара. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 10.000 до 

50.000 динара.  
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 2.500 до 

5.000 динара.  
 
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 39. 
 Одредбе Одлуке о комуналним делатностима примењиваће се на сва питања која нису 
уређена овом Одлуком (начин одређивања цена за комуналне услуге, обављање комуналне 
делатности у насељеним местима на територији општине Бечеј, оперативне и друге мере, 
надзор).  

Члан 40. 

 Корисници из члана 15. става 1. и става 6. ове Одлуке (физичка лица, правна лица и 
предузетници), који нису до дана доношења ове Одлуке закључили уговор о одвожењу смећа, 
дужни су да даном ступања на снагу ове Одлуке, а најдуже у року од 30 дана од дана ступања 
на снагу ове Одлуке, закључе уговор о одвожењу смећа са комуналним предузећем, другим 
предузећем или предузетником коме је поверена ова комунална делатност.  
 

Члан 41. 
 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о одржавању чистоће ("Сл. 
лист општине Бечеј", бр. 6/97, 7/97, 3/01 и 12/04).  
 До поверавања обављања делатности сакупљања и одвожења смећа, комуналну 
делатност одржавања депонија обавља јавно комунално предузеће, које је општина Бечеј 
основала за обављање ове комуналне делатности, односно месне заједнице у насељеним 
местима Бачко Петрово Село, Бачко Градиште, Радичевић, Милешево (и Пољаница).  

14. 
 На основу члана 4., 30. и 35. Закона о прекршајима (''Сл. гласник РС'', бр. 101/05, 116/05 
и 111/09) и члана 31. става 1. тачка 6. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј”, 
бр. 13/2008) Скупштина општине Бечеј, на XXIII седници одржаној дана 03.03.2010. године, 
донела је  
 



О Д Л У К У  
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ 

 
Члан 1. 

 У Одлуци о одржавању чистоће (пречишћен текст) („Службени лист општине Бечеј”, бр. 
7/2009), 
 У члану 36. став 1.  износ „10.000“  замењује се износом „50.000,00“, а  износ „100.000“ 
замењује се износом „1.000.000,00“. 
 У члану 36. став 2. износ „1.000,00“  замењује се износом „2.500,00“, а  износ „5.000,00“ 
замењује се износом „75.000,00“. 
 У члану 36. став 3. износ „10.000,00“  замењује се износом „5.000,00“, а  износ „50.000,00“ 
замењује се износом „250.000,00“. 
 

Члан 2. 

 У члану 37. став 1. износ „10.000“  замењује се износом „50.000,00“, а  износ „100.000“ 
замењује се износом „1.000.000,00“. 
 У члану 37. став 2. износ  „5.000,00“ замењује се износом „75.000,00“. 
 У члану 37. став 3. износ „10.000“  замењује се износом „5.000,00“, а  износ „50.000“ 
замењује се износом „250.000,00“. 
 У члану 37. став 4.  износ „5.000“ замењује се износом „75.000,00“. 
 

Члан 3. 

 У члану 38. став 1. износ „10.000“  замењује се износом „50.000,00“, а  износ „100.000“ 
замењује се износом „1.000.000,00“. 
 У члану 38. став 2. износ „5.000“ замењује се износом „75.000,00“. 
 У члану 38. став 3. износ „10.000“  замењује се износом „5.000,00“, а  износ „50.000“ 
замењује се износом „250.000,00“. 
 У члану 38. став 4.  износ „5.000“ замењује се износом „75.000,00“. 
 

Члан 4. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 
Бечеј ". 
 
  
         Република Србија         
Аутономна Покрајина Војводина  
           Општина Бечеј          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ            Душан Јовановић, c. p.  
Број: I 011-69/2010 
Дана: 03.03.2010. године         
              Б Е Ч Е Ј 
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bekezdésének 8. pontja, A közvállalatokról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. szám) 5. 
szakaszának 3. bekezdése és 6. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja, valamint Óbecse Község Alapszabálya 
(Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/2019. szám) 34. szakasza 1. bekezdésének 6. és 10. pontja alapján 
Óbecse Község Képviselő-testülete a 2019.10.28 -án megtartott LII.ülésén meghozta a következő 

 
 

 
HATÁROZATOT 

AZ ÓBECSEI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT ALAPÍTÁSÁRÓL 
SZÓLÓ HATÁROZAT ÖSSZEHANGOLÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 

1. szakasz 
Az óbecsei Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat alapításáról szóló Határozat 

összehangolásáról szóló Határozatban (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 20/2016. és 4/2017. számok), 
(a továbbiakban: Határozat) a Határozat 5. szakaszának 1. bekezdése megváltozik és így hangzik: 
 
„A Közvállalat székhelye Óbecsén a Dimitrije Milovanov Mita utca 5. szám alatt található.“ 
 

2. szakasz 
A Határozat többi része változatlan marad. 
 

3. szakasz 
Jelen Határozat Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon 

lép hatályba. 
 
 

 
SZERB KÖZTÁRSASÁG                                                             A Községi Képviselő-testület elnöke 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY                                                   mgr. Nenad Tomašević s.k   
ÓBECSE KÖZSÉG  
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
Ikt.sz.: I 011-98/2019 
Kelt.:2019.10.28  
ÓBECSE 

 

--- o --- 

 

На основу члана 2. став 1., 2. и 3. тачка 4., члан 3. став 1. тачка 4., члан 4. став 1. и члан 13. 
став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011 и 104/2016 и 
95/2018), члана 20. став 1. тачка 2. и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
гласник РС", бр 129/2007, 83/2014 – др. зак., 101/2016 - др. зак., и 47/2018) члана  4., и члан 35. 
ства 2. члан 39. став 3. Закона о прекршајима(„Службени гласник РС“, број 65/2013, 13/2016 и 
98/2016 - oдлука УС) и члана 34. став 1. тачка 6. и члана 15. став 1. тачка 2. Статута општине Бечеј 
(„Службени лист општине Бечеј“, 5/2019) Скупштина општине Бечеј, на LII седници, одржаној дана 
28.10.2019.године донела је  
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О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком се врше измене и допуне Одлуцке о одржавању чистоће („Службени лист 
општине Бечеј”, бр. 7/2009-пречишћен текст и 3/2010)(у даљем тексту: Одлука)  

 

Члан 2. 

У члану 14. став 1. Одлуке после речи „предузетници“ додају се речи “, физичка лица“. 

 

Члан 3. 

У члану 15. став 4. и став 6. Одлуке се бришу . 
У члану 15. став 5. постаје став 4. 

 

Члан 4. 

У члану 17. став 1. Одлуке после речи „ у складу са посебним прописима“ бришу се речи:“, 
односно у складу са уговором “. 

 

Члан 5. 

У члану 29. став 1. тачка 11. Одлуке се брише. 
У  члану 29. став 1. тачка  12. постаје тачка 11. 

 

Члан 6. 

У члану 30. став 1. тачка 2. Одлуке бришу се речи:“ и закључи уговор о изношењу смећа “.  
У члану 30. Став 1. тачка 6. Одлуке бришу се речи:“ односно уговорену “.  
У члану 30. став 1. тачка 12. Одлуке мења се и гласи: „да врши селекцију комуналног отпада 

на месту настанка ради рециклаже и да га одлаже у типске посуде, уколико је вршилац комуналних 
услуга обезбедио одвојено сакупљање рециклабилног комуналног отпада, постављањем типских 
посуда“. 

Члан 7. 

Члан 34. Одлуке мења се и гласи: 
 

     „Ради одржавања и заштите чистоће на јавним површинама није дозвољено: 
1. бацање хартије и других отпадака ван корпи за отпатке и посуда за сакупљање  смећа; 
2. изливање отпадних вода, фекалија, држање отпадних материја и сл; 
3. прање возила, цепање дрва, угља и сл; 
4. спаљивање смећа, смештај пољопривредних машина, не регистрованих или хаварисаних 

моторних возила, чамаца, камп приколица и слично; 
5. у посуде за смеће бацање жара, сипање воде, штетних запаљивих материја; 
6. вађење и расипање смећа из посуда за смеће; 
7. истоварање ван депонија земље, отпадног грађевинског материјала, индустријског и 

занатског отпада, шљаке, шута, амбалаже и другог отпада; 
8. трешење тепиха, поњава, кеса усисивача са балкона и тераса; 
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9. оправљање и сервисирање моторних возила; 
10.  држати смеће и  стајско ђубриво;  
11.  бацати у посуде за прикупљање селектованог отпада неодговарајући отпад;  
12.  закопавати или на други начин уништавати комунални отпад;  
13.  мешати опасни отпад са комуналним отпадом; 
14.  паркирати моторна и дуга возила возила поред посуда за отпад на начин који онемогућава 

њихово пражњење, 
15.  вршити друге радње којима се површине јавне намене користе ненаменски и на њима ствара 

нечистоћа. 
 

Забрањено је у двориштима зграда, неизграђеном грађевинском земљишту и на другим 
површинама у државном или приватном власништву:  
 
1. палити смеће, траву, коров и други отпад;  
2. испуштати отпадне воде или друге течности у своје или суседно двориште;  
3. изливати или испуштати фекалије у своје или суседно двориште. 
4. држати смеће, отпадне материје, стајско ђубриво ближе од 3м  од суседних зграда 
5. бацати смеће, отпадне материје, стајско ђубриво у суседна дворишта 

 

Члан 8. 

У члану 35. став 1. Одлуке мења се и гласи: „Надзор над применом ове одлуке врши 
организациона јединица локалне самоуправе надлежна за комуналне послове“. 
          У члану 35. после става 5. Одлуке додаје се нови став 6. који гласи: „Инспектори из става 
2.овог члана су овлашћени да у поступку инспекцијског надзора изричу новчану казну прекршајним 
налогом у складу са Законом о прекршајима“ 

 
Члан 9. 

У члану 36. став 1. Одлуке речи: „ новчаном казном од 50.000,00 до 1000.000 динара“,  
замењују се речима: „новчаном казном у фиксном износу од 150.000,00 динара“. 

У члану 36. став 1. тачка 5. Одлуке мења се и гласи: „не прибави сагласност органа управе 
надлежаног за комуналне послове из члана 6. став 2. ове Одлуке. 
          У члану 36. став 1. тачка 6. Одлуке мења се и гласи: „не прибави сагласност  Скупштине 
општине Бечеј из члана 11. став 6. ове Одлуке. „ 
          У члану 36. став 1. тачка 6. Одлуке постаје тачка 7. 
          У члану 36. став 1. тачка 7. Одлуке постаје тачка 8. 
          У члану 36. став 1. тачка 8. Одлуке постаје тачка 9. 
 У члану 36. став 1. тачка 9. Одлуке постаје тачка 10. мења се и гласи: „приликом одвожења 
смећа  не поступа у складу са чланом 29. став 1. тачка 4. 
У члану 36. став 1. Одлуке после тачка 10. додаје се тачка 11.  која гласи: „приликом одвожења 
смећа  не поступа у складу са чланом 29. став 1. тачка 5. 
          У члану 36. став 1. тачка 10. Одлуке постаје тачка 12. 
          У члану 36. став 1. тачка 11. Одлуке постаје тачка 13. 
          У члану 36. став 1. тачка 12 Одлуке се брише. 
         У члану 36. став 1. тачка 13. Одлуке постаје тачка 14., која  мења се и гласи: „не поступи по 
налогу комуналног инспектора и инспектора заштите животне средине“. 

У члану 36. став 2. Одлуке речи : „ новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00“, 
замењују се речима:“новчаном казном у фиксном износу од 25.000,00 динара“ 
У члану 36. став 3. Одлуке речи : „ новчаном казном од 5.000,00 до 250.000,00“, 
замењују се речима: „новчаном казном у фиксном износу од 75.000,00 динара“ 
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Члан 10. 

У члан 37. став 1. Одлуке мења се и гласи:  

         „новчаном казном у фиксном износу од 150.000,00 динара казниће се за прекршај корисник 
правно лице ако: 

1. одлаже амбалажу и друге отпадне материје, који настају у обављању делатности, у посуде за 
смеће стамбених објеката (члан 13. став 4.); 

2. поступа супротно забранама из члана 22. став 1.; 
3. не обезбеди простор за смеће, односно простор за смештај посуда (Члан 30.тачка 1.); 
4. не сакупља и не одлаже смеће у посуде за смеће (члан 30. тачка 2.); 
5. не обезбеди да простор на коме се налазе посуде за смеће буде приступачан тако да је 

омогућено изношење смећа (члан 30 тачка 4.); 
6. не одлаже у типске посуде селектован отпад ( члан 30. тачка 12.); 
7. ако поступа супротно забранама из члана 34. став 1. тачка 1; 
8. ако поступа супротно забранама из члана 34. став 1. тачка 2; 
9. ако поступа супротно забранама из члана 34. став 1. тачка 3; 
10. ако поступа супротно забранама из члана 34. став 1. тачка 4; 
11. ако поступа супротно забранама из члана 34. став 1. тачка 5; 
12. ако поступа супротно забранама из члана 34. став 1. тачка 6; 
13. ако поступа супротно забранама из члана 34. став 1. тачка 7; 
14. ако поступа супротно забранама из члана 34. став 1. тачка 8; 
15. ако поступа супротно забранама из члана 34. став 1. тачка 9; 
16. ако поступа супротно забранама из члана 34. став 1. тачка 10; 
17. ако поступа супротно забранама из члана 34. став 1. тачка 11; 
18. ако поступа супротно забранама из члана 34. став 1. тачка 12; 
19. ако поступа супротно забранама из члана 34. став 1. тачка 13; 
20. ако поступа супротно забранама из члана 34. став 1. тачка 14; 
21. ако поступа супротно забранама из члана 34. став 1. тачка 15; 
22. ако поступа супротно забранама из члана 34. став 2. тачка 1; 
23. ако поступа супротно забранама из члана 34. став 2. тачка 2; 
24. ако поступа супротно забранама из члана 34. став 2. тачка 3; 
25. ако поступа супротно забранама из члана 34. став 2. тачка 4; 
26. ако поступа супротно забранама из члана 34. став 2. тачка 5; 
27. не омогући комуналном предузећу да изврши задужење и контролу стамбено-пословног 

простора. 
 

     У члану 37. став 2. Одлуке речи : „ новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00“, 
замењују се речима:“новчаном казном у фиксном износу од 25.000,00 динара“. 

У члану 37. став 3. Одлуке речи : „ новчаном казном од 5.000,00 до 250.000,00“, 
замењују се речима: „новчаном казном у фиксном износу од 75.000,00 динара“. 

У члану 37. став 4. Одлуке речи : „ новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00“, 
замењују се речима:“новчаном казном у фиксном износу од 25.000,00 динара“. 
 

Члан 11. 

У члан 38. став 1. Одлуке мења се и гласи:  

„новчаном казном у фиксном износу од 150.000,00 динара казниће се за прекршај лице као извођач 
грађевинских радова ако: 
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1. поступи супротно члану 31. ове Одлуке; 
2. не отклони отпатке са јавних површина настале извођењем радова на јавним површинама 

(члан 32. ове Одлуке); 
3. не упозори кориснике о радовима које ће изводити (члан 33. ове Одлуке); 
4. ако поступа супротно забранама из члана 34. став 1. тачка 1; 
5. ако поступа супротно забранама из члана 34. став 1. тачка 2; 
6. ако поступа супротно забранама из члана 34. став 1. тачка 3; 
7. ако поступа супротно забранама из члана 34. став 1. тачка 4; 
8. ако поступа супротно забранама из члана 34. став 1. тачка 5; 
9. ако поступа супротно забранама из члана 34. став 1. тачка 6; 
10. ако поступа супротно забранама из члана 34. став 1. тачка 7; 
11. ако поступа супротно забранама из члана 34. став 1. тачка 8; 
12. ако поступа супротно забранама из члана 34. став 1. тачка 9; 
13. ако поступа супротно забранама из члана 34. став 1. тачка 10; 
14. ако поступа супротно забранама из члана 34. став 1. тачка 11; 
15. ако поступа супротно забранама из члана 34. став 1. тачка 12; 
16. ако поступа супротно забранама из члана 34. став 1. тачка 13; 
17. ако поступа супротно забранама из члана 34. став 1. тачка 14; 
18. ако поступа супротно забранама из члана 34. став 1. тачка 15; 
19. ако поступа супротно забранама из члана 34. став 2. тачка 1; 
20. ако поступа супротно забранама из члана 34. став 2. тачка 2; 
21. ако поступа супротно забранама из члана 34. став 2. тачка 3; 
22. ако поступа супротно забранама из члана 34. став 2. тачка 4; 
23. ако поступа супротно забранама из члана 34. став 2. тачка 5 

 

      У члану 38. став 2. Одлуке речи: „ новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00“, 
замењују се речима:“новчаном казном у фиксном износу од 25.000,00 динара“. 

У члану 38. став 3. Одлуке речи: „ новчаном казном од 5.000,00 до 250.000,00“, 
замењују се речима: „новчаном казном у фиксном износу од 75.000,00 динара“. 

У члану 38. став 4. Одлуке речи: „ новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00“, 
замењују се речима:“новчаном казном у фиксном износу од 25.000,00 динара“. 

 

 

Члан 12. 

Члан 40. Одлуке се брише. 
Члан  41. Одлуке постаје члан 40. 

 

Члан 13. 

Обавезује се Општинска управа Бечеј, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комуналне 
послове, саобраћај и инспекцијски надзор општинска управа општине Бечеј да изради пречишћен 
текст Одлуке о општинској управи општине Бечеј и исти достави Комисији за статутарна питања 
Скупштине општине Бечеј. 
 

Члан 14. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 
Бечеј ". 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                                Председник Скупштине општине 
ОПШТИНА БЕЧЕЈ                                                                         
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                                    мр Ненад Томашевић с.р 
Број: I 011-99/2019 
Дана: 28.10.2019.године 
Б Е Ч Е Ј 

--- o --- 
 

 
A kommunális tevékenységekről szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja, 88/2011., 104/2016. és 

95/2018. számok) 2. szakasz 1., 2. és 3. bekezdése 4. pontja, 3. szakasz 1. bekezdés 4. pontja, 4. szakasz 
1. bekezdés és 13.szakasz 1. bekezdése, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja, 
129/2007., 83/2014-másik törv., 101/2016-másik törv., és 47/2018. számok) 20. szakasz 1. bekezdés 2. 
pontja és 32. szakasz 1. bekezdés 6. pontja, A szabálysértésről szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja, 
65/2013., 13/2016. és 98/2016-AB hat.) 4. szakasz és 35. szakasz 2. bekezdése, 39. szakasz 3. bekezdése, 
Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/2019. szám) 34. szakasz 1. bekezdés 6. 
pontja és 15. szakasz 1. bekezdés 2. pontja alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2019.10.28-én 
megtartott LII. ülésén meghozta a  

 
 
 

HATÁROZATOT 
A TISZTASÁGFENNTARTÁSRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

 
 

1. szakasz 

Jelen határozattal módosítják és kiegészítik a tisztaságfenntartásról szóló Határozatot (Óbecse Község 
Hivatalos Lapja, 7/2009-egys.szerk. fogl.szöveg és 3/2010. számok) (a továbbiakban: Határozat). 

 
2.  szakasz 

A Határozat 14. szakasza 1. bekezdésében a „vállalkozók“ szó után hozzáadják a „,természetes 
személyek“ szót. 

3. szakasz 

A Határozat 15. szakaszában a 4. és 6. bekezdést törlik. 
A 15. szakasz 5. bekezdése lesz a 4. bekezdés. 

 
4. szakasz 

A Határozat 17. szakasza 1. bekezdésében a „külön előírásokkal összhangban“ szavak után törlik az 
alábbi szavakat: „, vagyis a szerződéssel összhangban“. 

 
5. szakasz 

A Határozat 29. szakasza 1. bekezdése 11. pontját törlik. 
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A 29. szakasz 1. bekezdése 12. pontja lesz a 11. pont. 
 

6. szakasz 

A Határozat 30. szakasza 1. bekezdése 2. pontjában törlik az alábbi szavakat: „és szerződést kötnek a 
szemét kihordásáról“, 
A Határozat 30. szakasza 1. bekezdése 6. pontjában törlik az alábbi szavakat: „vagyis szerződéses“, 
A Határozat 30. szakasza 1. bekezdése 12. pontja megváltozik és így hangzik: „hogy elvégzi a kommunális 
hulladék szelektálását az előfordulása helyén újrahasznosítás céljából, és hogy azt lerakja a fajta szerinti 
konténerbe, amennyiben a kommunális szolgáltatás végzője biztosította az újrahasznosított kommunális 
hulladék szelektív gyűjtését, fajta szerinti konténerek kihelyezésével“. 
 

7. szakasz 

A Határozat 34. szakasza megváltozik és így hangzik: 
„A közterületek tisztaságának fenntartása és védelme érdekében nem engedélyezett: 

1. A papírok és más hulladék eldobása a szemétkosarak és szemétgyűjtő konténereken kívül, 
2. A szennyvíz, fekália, kiöntése, hulladékanyag tartása és hasonlók,  
3. Gépkocsik mosása, fa, szén és hasonlók vágása, 
4. Szemét égetése, mezőgazdasági gépek, nem regisztrált vagy elromlott gépjárművek, csónakok, 

lakókocsik és hasonlók elhelyezése, 
5. A szemetes edényekbe parázs eldobása, víz, káros gyúlékony anyag öntése, 
6. A szemét kivétele és szétöntése a szemetesekből, 
7. A hulladéklerakón kívül kirakni a földet, építési hulladékanyagot, ipari és kisipari hulladékot, salakot, 

építési törmeléket, csomagolóanyagot és más hulladékot, 
8. Szőnyeg, ponyva, porszívózsák kirázása a balkonról és a teraszról, 
9. Gépjárművek javítása és szervizelése, 
10. Szemetet és istállótrágyát tartani, 
11. Eldobni a nem megfelelő hulladékot a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló konténerekbe, 
12. Elásni vagy más módon megsemmisíteni a kommunális hulladékot, 
13. Összekeverni a veszélyes hulladékot a kommunális hulladékkal, 
14. Motoros vagy más járművel parkolni a szemetesek mellé úgy, hogy az lehetetlenné tegye azok 

kiürítését, 
15. Más tevékenység végzése, amelyekkel a közterületet nem célszerűen használják és azokon 

szennyeződést hoznak létre. 

Tilos az épületek udvaraiban, a nem kiépített építési területen és más állami- vagy magántulajdonban 
lévő területen: 

1. Szemetet, füvet, gyomot és más hulladékot égetni, 
2. Kiengedni a szennyvizet  vagy más folyadékot a saját vagy a szomszéd udvarába, 
3. Kiönteni vagy kiengedni a fekáliát a saját vagy a szomszéd udvarába. 
4. Szemetet, hulladékanyagot, istállótrágyát tartani 3 méterrel közelebb a szomszéd épületétől, 
5. Szemetet, hulladékanyagot, istállótrágyát dobni a szomszéd udvarába. 

 
8. szakasz 

A Határozat 35. szakaszában az 1. bekezdés megváltozik és így hangzik: „Jelen Határozat alkalmazása 
feletti felügyeletet a helyi önkormáyzat kommunális munkákért illetékes szervezeti egysége végzi.“ 
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A Határozat 35. szakaszában az 5. bekezdés után hozzáadják az új 6. bekezdést, amely így hangzik: 
„Ezen szakasz 2. bekezdésében levő ellenőrök fel vannak hatalmazva, hogy a felügyelőségi eljárás során 
pénzbírságot szabjanak ki szabálysértési utalvánnyal a Szabálysértési törvénnyel összhangban.“ 

 
9. szakasz 

A Határozat 36. szakasza 1. bekezdésében az : „50.000,00-től 1000.000 dinárig terjedő pénzbírsággal“ 
szavak megváltoznak az alábbi szavakra: „150.000,00 dinár fix összegű pénzbírsággal“. 

A Határozat 36. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja megváltozik és így hangzik: „nem kéri ki a jelen 
Határozat 6. szakasza 2. Bekezdésében szereplő kommunális tevékenységért illetékes közigazgatási hivatal 
szervének jóváhagyását“. 

A Határozat 36. szakasza 1. bekezdése 6. pontja megváltozik és így hangzik: nem kéri ki a jelen 
Határozat 11. szakasza 6. bekezdésében szereplő Óbecse Községi Képviselő-testület jóváhagyását“ 
A Határozat 36. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja lesz a 7. pont, 
A Határozat 36. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja lesz a 8. pont, 
A Határozat 36. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja lesz a 9. pont, 
A Határozat 36. szaksza 1. bekezdésének 9. pontja a lesz a 10. pont, megváltozik és így hangzik: „a szemét 
elszállításakor nem a 29. szakasz 1. bekezdése 4. pontjával összhangban jár el, 
A Határozat 36. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja után hozzáadják a 11. pontot, amely így hangzik: a 
szemét elszállításakor nem a 29. szakasz 1. bekezdése 5. pontjával összhangban jár el, 
A Határozat 36. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja lesz a 12. pont, 
A Határozat 36. szakasza 1. bekezdésének 11. pontja lesz a 13. pont, 
A Határozat 36. szakasza 1. bekezdése 12. pontját törlik, 
A Határozat 36. szakasz 1. bekezdése 13. pontja lesz a 14. pont, amely megváltozik és így hangzik: „nem 
járnak el a kommunális felügyelőség és a környezetvédelmi felügyelőség meghagyása szerint“, 
A Határozat 36. szakasza 2. bekezdésében a: „2.500,00-tól 75.000,00-ig terjedő pénzbüntetéssel“ szavak 
megválatoznak az alábbi szavakra: „25.000,00 dinár fix összegű pénzbírsággal“ 
A Határozat 36. szakasza 3. bekezdésében az: „5.000,00-től 250.000,00-ig terjedő pénzbírsággal“ szavak 
megváltoznak az alábbi szavakra: „75.000,00 dinár fix összegű pénzbírsággal“ 
 

10. szakasz 

A Határozat 37. szakasza 1. bekezdése megváltozik és így hangzik: 
„150.000,00 dinár fix összegű pénzbírsággal bűntetik meg a szabálysértésért a felhasználó jogi személyt, 
amennyiben: 

1. Lerakja a csomagolást és más hulladékanyagot, amely a tevékenység végzése közben fordul elő,  
2. A lakóépületek szemetes konténerébe (13. szakasz 4. bekezdés), 
3. A 22. szakasz 1. bekezdésében szereplő tiltásokkal ellentétesen jár el, 
4. Nem biztosít teret a szemetesnek, vagyis a szemeteskonténer elhelyezésének (30. szakasz 1. pont), 
5. Nem gyűjti és nem rakja a szemetet a szemeteskonténerbe (30. szakasz 2. pont), 
6. Nem biztosítja, hogy a terület, ahol a szemeteskonténerek helyezkednek el, hozzáférhető legyen 

úgy, hogy lehetővé váljon a szemét elszállítása (30. szakasz 4. pont), 
7. Nem rakja le a szelektív hulladékot a fajta szerinti konténerekbe (30. szakasz 12. bekezdés), 
8. Ha a 34. szakasz 1. bekezdésének 1. pontjában szereplő tilalmakkal ellentétesen jár el, 
9. Ha a 34. szakasz 1. bekezdésének 2. pontjában szereplő tilalmakkal ellentétesen jár el, 
10. Ha a 34. szakasz 1. bekezdésének 3. pontjában szereplő tilalmakkal ellentétesen jár el, 
11. Ha a 34. szakasz 1. bekezdésének 4. pontjában szereplő tilalmakkal ellentétesen jár el, 
12. Ha a 34. szakasz 1. bekezdésének 5. pontjában szereplő tilalmakkal ellentétesen jár el, 
13. Ha a 34. szakasz 1. bekezdésének 6. pontjában szereplő tilalmakkal ellentétesen jár el, 
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14. Ha a 34. szakasz 1. bekezdésének 7. pontjában szereplő tilalmakkal ellentétesen jár el, 
15. Ha a 34. szakasz 1. bekezdésének 8. pontjában szereplő tilalmakkal ellentétesen jár el, 
16. Ha a 34. szakasz 1. bekezdésének 9. pontjában szereplő tilalmakkal ellentétesen jár el, 
17. Ha a 34. szakasz 1. bekezdésének 10. pontjában szereplő tilalmakkal ellentétesen jár el, 
18. Ha a 34. szakasz 1. bekezdésének 11. pontjában szereplő tilalmakkal ellentétesen jár el, 
19. Ha a 34. szakasz 1. bekezdésének 12. pontjában szereplő tilalmakkal ellentétesen jár el, 
20. Ha a 34. szakasz 1. bekezdésének 13. pontjában szereplő tilalmakkal ellentétesen jár el, 
21. Ha a 34. szakasz 1. bekezdésének 14. pontjában szereplő tilalmakkal ellentétesen jár el, 
22. Ha a 34. szakasz 1. bekezdésének 15. pontjában szereplő tilalmakkal ellentétesen jár el, 
23. Ha a 34. szakasz 2. bekezdésének 1. pontjában szereplő tilalmakkal ellentétesen jár el, 
24. Ha a 34. szakasz 2. bekezdésének 2. pontjában szereplő tilalmakkal ellentétesen jár el, 
25. Ha a 34. szakasz 2. bekezdésének 3. pontjában szereplő tilalmakkal ellentétesen jár el, 
26. Ha a 34. szakasz 2. bekezdésének 4. pontjában szereplő tilalmakkal ellentétesen jár el, 
27. Ha a 34. szakasz 2. bekezdésének 5. pontjában szereplő tilalmakkal ellentétesen jár el, 
28. Nem teszi lehetővé a kommunális vállalatnak, hogy elvégezze a kötelezettségét és a lakó-üzleti 

éplület ellenőrzését. 

A Határozat 37. szakasza 2. bekezdésének szavai: „2.500,00-től 75.000,00-ig terjedő pénzbírsággal“ 
megváltoznak az alábbi szavakra: „25.000,00 dinár fix összegű pénzbüntetéssel“ 
A Határozat 37. szakasza 3. bekezdésének: „5.000,00-tól 250.000,00-ig terjedő pénzbírsággal“ szavak 
megváltoznak az alábbi szavakra: „75.000,00 dinár fix összegű pénzbüntetéssel“ 
A Határozat 37. szakasza 4. bekezdésének szavai: „2.500,00-től  75.000,00-ig terjedő pénzbírsággal“ 
megváltoznak az alábbi szavakra: „25.000,00 dinár fix összegű pénzbüntetéssel“ 
 

11. szakasz 

A Határozat 38. szakasza 1. bekezdése megváltozik, és így hangzik:  
„150.000,00 dinár fix összegű pénzbüntetéssel fogják megbüntetni szabálysértésért a személyt, mint az 
építési munkák kivitelezőjét, amennyiben: 

1. Jelen Határozat 31. szakaszával ellentétesen jár el, 
2. Nem szünteti meg a közterületen végzett munkák során előforduló hulladékot a közterületről (jelen 

Határozat 32. szakasza), 
3. Nem figyelmezteti a felhasználókat a munkákról, amiket végez (jelent Határozat 33. szakasza), 
4. Ha a 34. szakasz 1. bekezdésének 1. pontjában szereplő tilalmakkal ellentétesen jár el, 
5. Ha a 34. szakasz 1. bekezdésének 2. pontjában szereplő tilalmakkal ellentétesen jár el, 
6. Ha a 34. szakasz 1. bekezdésének 3. pontjában szereplő tilalmakkal ellentétesen jár el, 
7. Ha a 34. szakasz 1. bekezdésének 4. pontjában szereplő tilalmakkal ellentétesen jár el, 
8. Ha a 34. szakasz 1. bekezdésének 5. pontjában szereplő tilalmakkal ellentétesen jár el, 
9. Ha a 34. szakasz 1. bekezdésének 6. pontjában szereplő tilalmakkal ellentétesen jár el, 
10. Ha a 34. szakasz 1. bekezdésének 7. pontjában szereplő tilalmakkal ellentétesen jár el, 
11. Ha a 34. szakasz 1. bekezdésének 8. pontjában szereplő tilalmakkal ellentétesen jár el, 
12. Ha a 34. szakasz 1. bekezdésének 9. pontjában szereplő tilalmakkal ellentétesen jár el, 
13. Ha a 34. szakasz 1. bekezdésének 10. pontjában szereplő tilalmakkal ellentétesen jár el, 
14. Ha a 34. szakasz 1. bekezdésének 11. pontjában szereplő tilalmakkal ellentétesen jár el, 
15. Ha a 34. szakasz 1. bekezdésének 12. pontjában szereplő tilalmakkal ellentétesen jár el, 
16. Ha a 34. szakasz 1. bekezdésének 13. pontjában szereplő tilalmakkal ellentétesen jár el, 
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17. Ha a 34. szakasz 1. bekezdésének 14. pontjában szereplő tilalmakkal ellentétesen jár el, 
18. Ha a 34. szakasz 1. bekezdésének 15. pontjában szereplő tilalmakkal ellentétesen jár el, 
19. Ha a 34. szakasz 2. bekezdésének 1. pontjában szereplő tilalmakkal ellentétesen jár el, 
20. Ha a 34. szakasz 2. bekezdésének 2. pontjában szereplő tilalmakkal ellentétesen jár el, 
21. Ha a 34. szakasz 2. bekezdésének 3. pontjában szereplő tilalmakkal ellentétesen jár el, 
22. Ha a 34. szakasz 2. bekezdésének 4. pontjában szereplő tilalmakkal ellentétesen jár el, 
23. Ha a 34. szakasz 2. bekezdésének 5. pontjában szereplő tilalmakkal ellentétesen jár el 

A Határozat 38. szakasza 2. bekezdésében levő szavak: „2.500,00-től 75.000,00-ig terjedő pénzbírsággal“ 
megváltoznak az alábbi szavakra: „25.000,00 dinár fix összegű pénzbüntetéssel“ 
A Határozat 38. szakasza 3. bekezdésének: „5.000,00-tól 250.000,00-ig terjedő pénzbírsággal“ szavak 
megváltoznak az alábbi szavakra: „75.000,00 dinár fix összegű pénzbüntetéssel“ 
A Határozat 38. szakasza 4. bekezdésének szavai: „2.500,00-től  75.000,00-ig terjedő pénzbírsággal“ 
megváltoznak az alábbi szavakra: „25.000,00 dinár fix összegű pénzbüntetéssel“ 
 

12. szakasz 

A Határozat 40. szakaszát törlik. 
A Határozat 41. szakasza lesz a 40. szakasz. 

13.  szakasz 

Kötelezik Óbecse Község Közigazgatási Hivatala, Városrendezési, Építésügyi, Kommunális munkák, 
Közlekedési és Felügyelőségi Osztályát, hogy dolgozza ki Óbecse Község Közigazgatási Hivataláról szóló 
Határozat egységes szerkezetbe foglalt szövegét, és ugyanazt továbbítsa Óbecse Község Statútumügyi 
Bizottságának. 

14.  szakasz 

Jelen Határozat Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenése napjától számított nyolcadik 
napon lép hatályba. 
 
 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG                                                             A Községi Képviselő-testület elnöke 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY                                                   mgr. Nenad Tomašević s.k   
ÓBECSE KÖZSÉG  
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
Ikt.szám: I 011-99/2019                                
Kelt: 2019.10.28  
ÓBECSE 

--- o --- 
 
На основу члана 162. и 165. Закона о привредним друштвима („Службени Гласник РС“ број 

36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. зaкoн, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) и члана 34. став 1. тачка 6. 
Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ број 5/2019) и понуде Alisca Terra doo са 
седиштем у Улици Епрешкерт број 9, Сексард, Република Мађарска од 09.10.2019. године, 
Скупштина општине Бечеј, на LII седници одржаној дана 28.10.2019.године је донела 

 
Одлука о понуди Alisca Terra doo  

 за откуп удела у друштву са ограниченом одговорношћу „Потисје“Бечеј 
 


