
На основу члана 32. става 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“ број 129/2007), члана 2, члан 4. став 1. тачка 2. и члана 13. Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС“ број 16/1997 и 42/1998), члана 31. става 1. тачка 6. 
Статута општине Бечеј (пречишћен текст)(„Службени лист општине Бечеј“ број 3/2011), 
Скупштина општине Бечеј на XXXIX седници одржаној дана 28.09.2011. године доноси:  

О  Д  Л  У  К  У 

О  ЈАВНОЈ АТМОСФЕРСКОЈ   КАНАЛИЗАЦИЈИ 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 
Овом Одлуком се регулише сакупљање и одвођење атмосферских вода, општи услови за 
изградњу, реконструкцију, одржавање и управљање јавном атмосферском канализацијом, 
као и обавезе корисника услуга и даваоца услуга на територији општине Бечеј.  

Члан 2. 
Сакупљање и одвођење атмосферских вода са јавних и осталих површина представља 
комуналну делатност од општег интереса на подручју општине Бечеј. 

Члан 3. 
Поједини изрази употребљени у овој Одлуци имају следеће значење: 
Јавном атмосферском канализацијом сматра се комунална инфраструктура, која има 
задатак да сакупља и одводи или упија атмосферске воде са јавних и осталих површина 
унутар грађевинског подручја на територији општине Бечеј до реципијента. 
Атмосферске воде су воде које су настале као последица кише, града, топљење снега и 
слично. 
У смислу ове Одлуке, даваоцем услуга сматра се  јавно предузеће коме је поверена ова 
делатност од стране Општине Бечеј. 
У смислу ове Одлуке, корисници услуга су физичка лица, правна лица и предузетници 
који користе услуге даваоца услуга. 
Отворени канали служе за прикупљање, одвођење или упијање атмосферских вода са 
урбанизованих површина (саобраћајнице, пешачке стазе, зелене површине, платои и 
слично). 
Затворена канализација јесте канализациона мрежа коју чине зацевљени канали који 
одводе атмосферске воде до реципијента. 

Члан 4. 
Атмосферска канализација се дели на: јавну атмосферску канализацију и кућну 
атмосферску канализацију. 
Јавна атмосферска канализација обухвата отворену и затворену атмосферску 
канализацију, изграђену на јавној површини у оквиру грађевинског реона, а чине је: 

1. колектори; 
2. секундарни и терцијални канали; 
3. прикључци на јавну атмосферску канализацију; 
4. контролна окна; 
5. преливи и сифони; 
6. пропусти испод коловоза, пешачких прелаза и прилаза непокретностима; 
7. заштитне решетке; 
8. риголе; 
9. сливници са таложницима; 
10. упијајући јаркови; 
11. црпне станице Ц-2 (код старе бродске преводнице) и у улици Ковач Ференца и 
12. Ц-3 (жута кућа). 

Члан 5. 
Изградња јавне атмосферске канализације и прикључака на јавну атмосферску 
канализацију врши се у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи, а према 
претходно израђеној инвестиционо-техничкој документацији за коју је јавно предузеће 
дало сагласност.   



Члан 6. 
Изграђеном јавном атмосферском канализацијом управља и одржава јавно предузеће 
коме је поверена ова делатност од стране Општине Бечеј и стара се о њеном несметаном 
функционисању. 
Јавно предузеће “Водоканал” (у даљем тексту : Јавно предузеће) као поверену делатност 
одржава: 

- отворене канале; 
- колекторе; 
- секундарне и терцијалне канале; 
- прикључке на  јавну атмосферску канализацију; 
- контролна окна; 
- преливе и сифоне; 
- пропусте испод коловоза, пешачких прелаза и прилаза непокретностима; 

- таложнике и 
- заштитне решетке. 

Јавно предузеће „Дирекција за изградњу Бечеј“ као поверену делатност одржава делове 
јавне атмосферске канализације који су саставни и функционални део саобраћајница, а то 
су: 

1. риголе и 
2. сливнике са таложницима и сливничке решетке. 

Управљање и одржавање црпних станица Ц-2 и Ц-3, као и одржавање нивоа у одводним 
отвореним токовима је у надлежности водопривредног предузећа „Средња Бачка“ са 
седиштем у Бечеју. 
Члан 7. 
Управљање и одржавање јавне атмосферске канализације реализује се кроз редовно 
одржавање, инвестиционо одржавање, ванредно одржавање и хитне интервенције. 
Финансирање ове делатности обезбеђује Општина Бечеј из буџета општине или из других 
извора, а користе се у складу са годишњим програмом који се доноси до 31. децембра 
текуће године за наредну годину и садржи врсту, обим и динамику радова, као и висину 
средстава потребних за његову реализацију. 
Програм из става 1. овог члана обавезно се доставља на сагласност Општинском већу 
општине Бечеј (у даљем тексту: Општинско веће). 

Члан 8. 
Редовно одржавање јавне атмосферске канализације јесте планско континуирано 
извођење грађевинско-занатских, односно других радова на објектима градске 
канализације (чишћење, одгушења, испирања) у циљу превентивног деловања на све 
евентуалне поремећаје у раду, а спроводи се на основу годишњег плана и програма 
Јавног предузећа, усвојеног од стране оснивача. 
Инвестиционо одржавање јавне атмосферске канализације јесте извођење грађевинско-
занатских, односно других радова у циљу побољшања услова коришћења комуналних 
објеката канализације. 
Хитне интервенције јесу радови на комуналним објектима канализације којима се отклања 
непосредна опасност по живот и здравље људи или за околину. 
Ванредно одржавање јавне атмосферске канализације јесте извођење радова у случају 
изненадних поремећаја у раду неког од комуналних објеката канализације, утврђених 
чланом 29. ове Одлуке. 
 

II ЗАШТИТА  ЈАВНЕ  АТМОСФЕРСКЕ  КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
 

Члан 9. 
Јавно предузеће је дужно да предузима потребне мере за заштиту комуналних објеката 
канализације, приликом њихове изградње и постављања, коришћења, одржавања и 
замене, укључујући и право преласка преко туђе непокретности, у складу са законом. 

Члан 10. 



Власници објеката, носиоци права коришћења или закупци катастарских парцела дужни 
су да око отворених атмосферских канала који се налазе на јавној површини поред или 
испред својих катастарских парцела врше кошење траве, чишћење од смећа и слично. 
Јавно предузеће је дужно да периодично, али и према потреби  чисти отпад из отворених 
токова (отворених атмосферских канала) и скупља отпад са обала отворених 
атмосферских канала тако да исти буду у функционалном стању. 

Члан 11. 
Забрањено је обављање радова испод, изнад и поред комуналних објеката јавне 
атмосферске канализације, којима се нарушава несметано и безбедно одвођење 
атмосферских вода или се угрожава сигурност људи и околине. 
Изградња нових објеката, санација, доградња, реконструкција постојећих објеката, као и 
извођење других радова у непосредној близини јавне атмосферске канализације, не сме 
да угрози постојеће комуналне објекте канализације. 
Инвеститор и извођач радова дужни су да приликом извођења радова поштују 
урбанистичке услове и да обезбеде посебне мере заштите јавне атмосферске 
канализације под условима које утврђује јавно предузеће. 
Извођач радова који својим радом поремети несметано функционисање јавне 
атмосферске канализације, дужан је да одмах о томе обавести јавно предузеће. 
Поновно успостављање несметаног функционисања јавне атмосферске канализације, као 
и евентуална накнада штете причињена јавном предузећу или трећем лицу пада на терет 
извођача радова који је у току извођења радова својим радом пореметио несметано 
функционисање јавне атмосферске канализације. 
Јавно предузеће је дужно да одмах, без одлагања, по пријему обавештења из става 4. 
овог члана или по сазнању на други начин, успостави несметано функционисање јавне 
атмосферске канализације. 

Члан 12. 
Сваки отвор на комуналном објекту канализације (ревизиони силаз, сливник, вентилација 
итд.) мора увек бити безбедан и приступачан за интервенцију и одржавање, а уколико је 
изграђен на саобраћајници, мора бити у нивоу саобраћајнице, како не би трпели 
недозвољене динамичке ударе од возила.  
Субјект коме је дата на управљање и одржавање површина јавне намене на којој се 
налази комунални објекат канализације, дужан је да место на коме се налази тај 
комунални објекат канализације посебно заштити од оштећења, затрпавања, неправилног 
коришћења, као и да омогући да у сваком тренутку буде приступачно ради одржавања. 

Члан 13. 
У случају крађе, изненадног искакања и лома поклопца ревизионог силаза и сливничке 
решетке комуналних објеката јавне атмосферске канализације, јавно предузеће коме је 
поверена ова делатност, дужно је да одмах по пријави, или сазнању на други начин, 
предузме хитне мере обезбеђења и замене ових елемената и о томе обавести орган 
општинске управе надлежан за комуналне послове као и Полицијску станицу у Бечеју. 

Члан 14. 
У јавну атмосферску канализацију забрањено је испуштати нарочито: 

1. отпадне воде и материје којима се угрожава предвиђени хидраулички режим тока 
одвођења атмосферских вода, водонепропусност канализационе мреже, рад пумпи 
канализације, протицање или  које могу оштетити канализациону мрежу; 

2. отпадне воде које садрже опасне и штетне материје; 
3. круте и вискозне материје, које саме или у контакту са другим материјама могу 

проузроковати сметње комуналним објектима канализације, као што су: пепео, 
слама, отпаци и струготине метала, пластике, дрвета, стакла, отпад од текстила, 
отпад животињског порекла (перје, длака, животињска утроба и др), отпадна уља 
и мазива и отпадна јестива уља, комина, стајњак, силажа, хемикалије и боје, као и 
муљ из таложника канализационих система, односно муљ који настаје при 
пречишћавању атмосферских и отпадних вода, цементни и кречни муљ, остатке 
бетона и азбестног отпада и др;  



4. агресивне материје (киселине и базе) и остале течности које неповољно утичу на 
материјал од ког су израђени комунални објекти канализације; 

5. гасове (сумпорводоник, сумпор диоксид, цијаниди, хлор и сл.); 
6. патогене бактерије или вирусе; 
7. садржај септичких јама и сливничких таложника; 
8. невезани зрнасти материјал са зелених јавних површина (паркови и др.), зрнасти и 

прашинасти грађевински материјал и грађевински отпад, као и нечистоће са 
саобраћајница и других саобраћајних површина у току њиховог чишћења и прања; 

9. запаљиве и/ или експлозивне материје: нафту, лаке и тешке деривате нафте 
(бензини, лож уље, етри, алкохоли, катран, битумен), органске раствараче - 
бензен, хексан, толуен, ксилол и други, природне и вештачке смоле и 

10. пестициде (хербициде, фунгициде, инсектициде и слична средства), детерџенте и 
хемиjска средства, радиоактивне и друге токсичне, опасне и штетне материје. 

Лице које изврши неку од радњи из става 1. овог члана дужно је да надокнади штету која 
је проузрокована извршеном забрањеном радњом. 

Члан 15. 
Ради заштите јавне атмосферске канализације забрањено је: 

1. ометање јавног предузећа у предузимању потребних мера за заштиту комуналних 
објеката канализације, приликом њихове изградње, постављања, коришћења, 
одржавања и замене, укључујући и ометање права преласка преко туђе 
непокретности; 

2. засађивање дрвећа и другог растиња на земљишту изнад или у непосредној 
близини комуналних објеката јавне атмосферске канализације којима се угрожава 
сигурност тих објеката; 

3. остављање ствари или паркирање возила на комуналним објектима канализације, 
као и вршење друге радње којима се оштећују комунални објекти и 

4. оштећивање и затрпавање јавне атмосферске канализације, као и уклањање или 
померање сливничких решетки. 

Лице које изврши неку од радњи из става 1. овог члана дужно је да надокнади штету која 
је проузрокована извршеном забрањеном радњом. 

Члан 16. 
Забрањују се сваке радње и неовлашћене интервенције којима се оштећује изграђена 
јавна атмосферска канализација и спречава несметано отицање атмосферских и 
површинских вода. 
Комунална инспекција дужна је да поднесе пријаву о лицу које оштећује или не одржава 
отворену упијајућу јавну атмосферску канализацију. Трошкови враћања јавне 
атмосферске канализације у функционално стање падају на терет лица које је оштетило 
или није одржавало јавну атмосферску канализацију. 
 

III ПРИКЉУЧЕЊЕ  ОБЈЕКАТА  НА  АТМОСФЕРСКУ  КАНАЛИЗАЦИЈУ 
 

Члан 17. 
Канализациони прикључак се поставља тако што се кућна атмосферска канализације 
непосредно спаја са уличном канализационом мрежом. 
Кућна атмосферска канализација спаја се са уличном канализацијом прикључком преко 
првог ревизионог силаза. Први ревизиони силаз припада власнику, односно кориснику 
објекта и поставља се унутар граница грађевинске парцеле на 1,5 м од регулационе 
линије. Када се грађевинска и регулациона линија поклапају, први ревизиoни силаз се 
поставља у подрум или на тротоар испред објекта, а према условима које утврђује јавно 
предузеће. Пролаз цеви кроз зид мора бити трајан и заштићен од оштећења приликом 
слегања објекта. 
Постављени канализациони прикључак је саставни део јавне атмосферске канализације и 
одржава га јавно предузеће, на терет власника, односно корисника објекта. 

Члан 18. 



Грађевинска парцела по правилу има један канализациони прикључак за прикључење 
објекта на јавну атмосферску канализациону мрежу, изузев ако величина парцеле, 
конфигурација терена и остали технички елементи канализације не захтевају већи број 
прикључака. 
Изузетно од става 1. овог члана, ако конфигурација терена или други услови захтевају, 
кућна атмосферска канализација објекта може се прикључити на јавну канализациону 
мрежу преко канализационог прикључка суседне грађевинске парцеле. Такво 
прикључење може се извршити само уз претходно прибављену писану сагласност 
власника, односно корисника те грађевинске парцеле, оверену код надлежног органа. 

Члан 19. 
Прикључење отворених канала на јавну канализациону мрежу мора се вршити преко 
канализационог прикључка. О регулацији квалитета и количине тих вода (уливне 
грађевине, таложници итд.) стара се физичко или правно лице које одржава површине са 
којих се те воде уливају у јавну канализациону мрежу, према условима које издаје јавно 
предузеће. 

Члан 20. 
Прикључење кућне атмосферске канализације на јавну канализациону мрежу може бити 
трајно и привремено. 

Члан 21. 
Јавно предузеће  издаје услове за канализациони прикључак (у даљем тексту: Услови) на 
захтев инвеститора објекта чија се кућна атмосферска канализација прикључује, 
најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева инвеститора објекта. 
Уз захтев за прикључење  се подноси  документација која је потребна у складу са 
одредбама Закона о планирању и изградњи. 
У случају потребе, да се део отвореног атмосферског канала, јавне атмосферске 
канализације, зацеви, односно да се замени са затвореном јавном атмосферском 
канализацијом, власник објекта, носилац права коришћења или закупац, дужан је да 
прибави сагласност и Услове од јавног предузећа. на основу којих ће се извршити 
зацевљење.  
Трошкове јавног предузећа на издавању сагласности и изради услова на основу којих ће 
се извршити зацевљење отвореног јавног атмосферског канала, као и извршеног надзора 
над овим радовима, падају на терет власника објекта, носиоца права коришћења или 
закупаца. 

Члан 22. 
Инвеститор објекта је дужан да пројекат канализационог прикључка изради према 
добијеним Условима. 
Јавно предузеће оцењује усаглашеност пројекта из става 1. овог члана са издатим 
условима. 
Јавно предузеће је дужно да на захтев инвеститора објекта изврши оцену усаглашености 
пројекта из става 1. овог члана са издатим условима у року од 15 дана од дана пријема 
захтева инвеститора. 
Уколико утврди да је пројекат израђен у складу са издатим условима, јавно предузеће 
издаје инвеститору објекта сагласност на пројекат канализационог прикључка (у даљем 
тексту: сагласност). Против акта јавног предузећа којим се одбија давање сагласности, 
жалба се може поднети општинском већу општине Бечеј. 

Члан 23. 
Услови, односно сагласност издају се са роком важења од две године од дана издавања. 
Услови, односно сагласност могу се издати и по фазама изградње. 
На захтев инвеститора објекта који је добио услове, односно сагласност, рок важења 
услова, односно сагласности мора се продужити, ако јавна атмосферска канализациона 
мрежа на коју треба прикључити кућну атмосферску канализацију објекта није у функцији 
или није завршен комунални објекат канализације на који треба прикључити кућну 
атмосферску канализацију. 

Члан 24. 



Прикључење кућне атмосферске канализације на јавну атмосферску канализациону 
мрежу врши се на захтев инвеститора објекта. 
Инвеститор објекта подноси захтев за прикључење кућне атмосферске канализације на 
јавну атмосферску канализациону мрежу на обрасцу јавног предузећа, уз који је дужан да 
приложи одговарајућу техничку и другу документацију наведену у обрасцу, у зависности 
од врсте објекта. 
Инвеститор објекта је дужан да у циљу прикључења кућне атмосферске канализације на 
јавну атмосферску канализациону мрежу прибави и прописану дозволу за раскопавање 
улице и регулисање саобраћаја. 
Јавно предузеће је дужно да у писаној форми одговори на захтев инвеститора објекта за 
прикључење кућне атмосферске канализације на јавну атмосферску канализациону 
мрежу, у року од осам дана од дана пријема захтева из става 1. овог члана. 
Прикључење кућне атмосферске канализације на јавну атмосферску канализациону 
мрежу врши инвеститор објекта или друго овлашћено лице, према опредељењу 
инвеститора објекта, уз вршење стручног надзора над извођењем предметних радова од 
стране јавног предузећа. 
Трошкове прикључења кућне канализације на јавну атмосферску канализациону мрежу 
сноси инвеститор објекта. 
Трошкове јавног предузећа у вршењу стручног надзора над прикључењем кућне 
атмосферске канализације на јавну атмосферску канализациону мрежу сноси инвеститор 
објекта према ценовнику који утврђује Општинско веће  на предлог јавног предузећа. 
О техничкој исправности првог ревизионог силаза и канализационог прикључка, јавно 
предузеће издаје инвеститору објекта потврду о подобности канализационог прикључка 
за употребу и примопредају истог јавном предузећу. 

Члан 25. 
Изградња дела јавне атмосферске канализације врши се на начин и под условима 
утврђеним прописима којима се уређује изградња објеката, а према условима и 
сагласности које одређује и даје јавно предузеће коме ће се предати на управљање и 
одржавање новоизграђени део јавне атмосферске канализације. 
Спајање новоизграђеног дела јавне атмосферске канализације на постојећу јавну 
атмосферску канализацију врши се под следећим условима: 
да је комунални објекат канализације урађен по одобреној техничкој документацији; 
да је извршена примопредаја комуналног објеката канализације (урађен комисијски 
протокол о примопредаји са достављеном потребном документацијом) и добијено решење 
о употребној дозволи. 
Спајање постојеће јавне атмосферске канализационе мреже која није била саставни део 
јавне атмосферске канализације, врши се преко новоизграђене канализације или дела 
канализације под следећим условима: 
 

1. да је за постојећу канализациону мрежу добијена потребна документација у складу 
са Законом о планирању и изградњи; 

2. да је канализациона мрежа изграђена сагласно просторном плану јединице 
локалне самоуправе; 

3. да је канализациона мрежа усаглашена са јавном атмосферском канализацијом са 
којом се канализациона мрежа спаја; 

4. да је извршена примопредаја канализационе мреже која се спаја сагласно тачки 2. 
става 2. овог члана. 

Члан 26. 
У случају да предузеће друго правно лице, односно предузетник задужен за обављање 
послова одржавања улица, путева или других површина јавне намене у општини Бечеј, у 
току обављања тих послова утврди да постоји потреба да се на већ изграђеним 
површинама јавне намене поред постојећих уграде и нови сливници, дужан је да прибави 
од јавног предузећа услове за прикључење сливника на јавну атмосферску канализациону 
мрежу, на начин прописан чланом 25. ове Одлуке. 



Условима за прикључење сливника на јавну атмосферску канализациону мрежу одређује 
се место прикључења сливника на јавну атмосферску канализациону мрежу. 
Предузеће, односно предузетник из става 1. овог члана дужан је да од јавног предузећа 
прибави и сагласност на пројекат прикључка сливника на јавну атмосферску 
канализациону мрежу, на начин прописан чланом 22. и 23. ове Одлуке. 

Члан 27. 
Забрањено је прикључивање објеката, уређаја или инсталација на јавну атмосферску 
канализациону мрежу супротно одредбама из чланова 17-26. ове Одлуке. 
 
 
 
 

IV АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ВАН НАСЕЉА БЕЧЕЈ 
 

Члан 28. 
На подручју месних заједница, Бачко Петрово Село, Бачко Градиште, Радичевић, 
Пољаница и Милешево о организовању обављања делатности одвођења атмосферских 
вода, или појединих послова из оквира те делатности, када те делатности служе 
искључиво потребама становништва и других субјеката у тим насељима, стара се јавно 
предузеће. 
Одредбе ове Одлуке које се односе на начин управљања, коришћења и обављања 
комуналне делатности одвођења атмосферских вода преко јавне атмосферске 
канализације примењују се и на јавну атмосферску канализацију у Месним заједницама 
ван насеља Бечеј. 
Инвеститор јавне атмосферске канализације у месним заједницама изван насеља Бечеј, 
обавезан је да се у поступку одржавања јавне атмосферске канализације, прикључења на 
јавну атмосферску канализацију и др. у свему придржава одредаба ове Одлуке које се 
односе на јавну атмосферску канализацију. 
 

V НАЧИН  ОБЕЗБЕЂЕЊА  ОДВОЂЕЊА  АТМОСФЕРСКИХ  ВОДА 
 

Члан 29. 
Јавно предузеће дужно је да организује свој рад и пословање на начин којим се 
обезбеђује трајно и безбедно одвођење атмосферских вода, непрекидно, под једнаким 
условима за све кориснике услуге. 
У извршавању обавеза из става 1. овог члана, јавно предузеће је дужно да предузме мере 
на одржавању свих комуналних објеката канализације ради обезбеђења њихове сталне 
исправности и безбедног функционисања. 

Члан 30. 
Ако услед више силе, квара на комуналним објектима канализације или других разлога 
који се нису могли предвидети, односно спречити, дође до поремећаја или прекида 
нормалног функционисања јавне атмосферске канализације, јавно предузеће је обавезно 
да одмах и без одлагања предузме мере на отклањању узрока и последица поремећаја, 
односно прекида и то нарочито: 

1. да радно ангажује запослене на отклањању узрока и последица поремећаја, 
односно разлога због којих је дошло до прекида у вршењу одвођења атмосферских 
вода, као и да ангажује трећа лица у обезбеђењу услова за одвођење 
атмосферских вода, 

2. да предузме хитне поправке и замену инсталација и уређаја којима се обезбеђује 
одвођење атмосферских вода, као и заштита објеката јавне атмосферске 
канализације од даљих хаварија, 

3. да по потреби привремено ограничи или забрани коришћење кућне атмосферске 
канализације или дела јавне атмосферске канализације, 



4. да привремено обезбеди уређаје за одвођење атмосферских вода из комуналних 
објеката канализације, 

5. да одмах обавести орган општинске управе надлежан за комуналне послове о 
поремећају или прекиду нормалног функционисања јавне атмосферске 
канализације и о предузетим мерама на отклањању узрока и последица 
поремећаја, односно прекида, као и да предузме и друге мере које утврде 
надлежни органи општинске управе Бечеј. 

Јавно предузеће је дужно да јавну површину на којој се изводе радови из става 1. овог 
члана, по завршетку тих радова одмах врати у првобитно стање, тако што ће санирати 
оштећења настала извођењем наведених радова, у складу са важећим прописима. 

Члан 31. 
Ако власник или корисник објекта неодговарајућом или немарном употребом кућне 
атмосферске канализације проузрокује загушење или штету на јавној атмосферској 
канализацији, дужан је да сноси све трошкове отклањања загушења или настале штете. 
 

VI НАДЗОР И УПРАВНЕ МЕРЕ 
Члан 32. 

Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Општинска управа Бечеј, Одељење надлежно 
за комуналне послове. 
 
Послове инспекцијског надзора над применом ове Одлуке и над обављањем комуналне 
делатности врши комунални инспектор. 

Члан 33. 
У вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор је овлашћен да: 

1. контролише да ли се делатност одвођења атмосферских вода обавља на начин и 
под условима утврђеним овом Одлуком и актима донетим на основу ове Одлуке; 

2. контролише стање комуналних објеката канализације, кућне атмосферске 
канализације; 

3. нареди извршење утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање 
недостатака у обављању делатности одвођења атмосферских вода; 

4. предузима и друге мере утврђене законом. 

VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 34. 
Новчаном казном од 50.000,00 динара до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај 
давалац услуга (правно лице), ако: 

 
1. не поступи у складу са чланом 9. ове  Одлуке; 
2. не поступи у складу са чланом 10. став 2. ове  Одлуке; 
3. поступи супротно члану 11. ове Одлуке; 
4. не поступи у складу са чланом 12. став 2. ове  Одлуке; 
5. не поступи у складу са чланом 13. ове  Одлуке; 
6. поступи супротно члану 14. ове Одлуке; 
7. врши радње и неовлашћене интервенције којима се оштећује изграђена јавна 

атмосферска канализација и спречава несметано отицање атмосферских и 
површинских вода (члан 16. став 1. ове Одлуке); 

8. прикључи објекат, уређаје или инсталације на јавну атмосферску канализациону 
мрежу супротно одредбама из чланова 17-26. ове Одлуке (члан 27. ове Одлуке); 

9. не организује свој рад и пословање на начин којим се обезбеђује трајно и 
безбедно одвођење атмосферских вода, непрекидно, под једнаким условима за све 
кориснике услуге (члан 29. став 1. ове Одлуке) и  

10. поступи супротно члану 30. ове Одлуке; 
 



Одговорно лице даваоца услуге (правног лица) казниће се за прекршај из става 1. овог 
члана новчаном казном од 2.500,00 динара до 75.000,00 динара.  
      Члан 35. 
Новчаном казном од 50.000,00 динара до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај 
корисник услуга (правно лице), ако: 

I. не поступи у складу са чланом 10. став 1. ове Одлуке; 
II. поступи супротно члану 11.  став 1. ове Одлуке; 
III. поступи супротно члану 14. ове Одлуке; 
IV. поступи супротно члану 15. ове Одлуке;  
V. врши радње и неовлашћене интервенције којима се оштећује изграђена 

јавна атмосферска канализација и спречава несметано отицање 
атмосферских и површинских вода (члан 16. став 1. ове Одлуке); 

VI. прикључи објекат, уређаје или инсталације на јавну атмосферску 
канализациону мрежу супротно одредбама из чланова 17-26. ове Одлуке 
(члан 27. ове Одлуке); 

Одговорно лице корисника услуге (правног лица) казниће се за прекршај из става 1. овог 
члана новчаном казном од 2.500,00 динара до 75.000,00 динара.  
 
Предузетник (корисник услуге) казниће се за прекршај из става 1. овог члана новчаном 
казном од 5.000,00 динара до 250.000,00 динара.  
Физичко лице (корисник услуге) казниће се за прекршај из става 1. овог члана новчаном 
казном од 2.500,00 динара до 75.000,00 динара.  
 

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 36. 
Општинско веће ће у року од годину дана од дана усвајања ове Одлуке, обезбедити 
средства за утврђивање и формирање катастра јавне атмосферске канализације на 
територији општине Бечеј у смислу утврђивања локације, дужине и стања постојеће јавне 
атмосферске канализације. 
Услови за прикључење објекта на јавну канализацију атмосферских вода одређују се 
Правилником о техничким условима за прикључење објеката на јавну канализацију 
атмосферских вода (у даљем тексту : Правилник). 
Јавно предузеће је дужно да донесе Правилник усклађен са одредбама Закона о 
комуналним делатностима, Закона о планирању и изградњи као и са одредбама ове 
Одлуке у року од месец дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
Сагласност на Правилник даје Општинско веће. 

Члан 37. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Бечеј“, а примењује се од 01.01.2012. године. 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

  Општина Бечеј        ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ           Душан 
Јовановић, с.р. 
Број: I 011-167/2011 
Дана: 28.09.2011. године               
      Б  Е  Ч  Е  Ј 
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