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105.

На основу члана 20. став 1. тачке 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/2007 и  83/2014 – др. закон), члана 4. став 3. Закона о комуналним делатностима („Службени
гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Пландиште
(„Службени лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине
Пландиште, на седници одржаној 30.03.2017. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДВОЂЕЊУ И ПРЕЧИШЋАВАЊУ ОТПАДНИХ И АТМОСФЕРСКИХ ВОДА

Члан 1.

У Одлуци о одвођењу и пречишћавању отпадних и атмосферских вода („Службени лист општине
Пландиште“, бр. 11/2013) члан 38.  мења се и гласи:

„Новчаном казном у износу од 20.000,00 динара  казниће се за прекршај ЈП „Полет“ Пландиште
ако:

1. не одржава јавну канализацију у исправном стању (члан 10. став 2, алинеја 1),
2. не контролише степен загађености испуштених отпадних вода у јавну канализацију и не

предузима по потреби одговарајуће мере за отклањање штетних последица у складу са
позитивним законским прописима (члан 10. став 2. алинеја 3),

3. не изда техничке услове за прикључење на јавну канализацију (члан 17. став 1),
4. не изврши прикључење објекта на јавну канализацију у року од 30 дана од дана поднетог

захтева (члан 17. става 2),
5. прикључи на јавну канализацију бесправно изграђени објекат (члан 17. став 4),
6. не изврши затварање прикључка канализације на начин и у року предвиђеном чланом 18.

став 2.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у ЈП „Полет“ Пландиште
новчаном казном у износу од 10.000,00 динара.“

Члан 2.

Члан 39. мења се и гласи:

„Новчаном казном од 75.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:

1. изводи радове изнад или испод објеката из члана 5. ове Одлуке којима може нарушити
несметано функционисање истих;

2. не прибави сагласност ЈП „Полет“ Пландиште за извођење радова због којих је потребно
измештање или реконструкција објеката из члана 5. ове Одлуке;

3. не одржавају индустријску и кућну канализацију у исправном стању (члан 14. ст. 1),
4. не одржава постојеће уличне канале на начин прописан чланом 14. ст. 2. ове Одлуке,
5. изврши прикључење на отворену канализацију атмосферских вода супротно издатим

условима (члан 15. став 4.)
6. не изврши прикључење објеката на изграђену јавну канализацију на начин и у року

предвиђеном у члану 16. ове Одлуке,
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7. ако у року од 60 дана од дана прикључења на јавну канализацију не очисти, дезинфикује и
затрпа напуштену септичку јаму (члан 17. став 5),

8. изврши самовољно прикључење на јавну канализацију, (члан 18. став 1.),
9. ако не изгради септичку јаму на начин предвиђен чланом 19. ове Одлуке,
10. ако не одржава септичку јаму у исправном стању на начин предвиђен чл. 20. ове Одлуке,
11. ако постојећи бунар претвори у септичку јаму (члана 20. став 3),
12. ако упушта отпадне воде у канализацију за одвођење атмосферских вода, или претаче

отпадне воде из септичких јама у отворене уличне канале за одвођење атмосферских вода,
или упушта атмосферске воде у канализацију отпадних вода (члан 21),

13. ако у јавну, кућну или индустријску канализацију упушта и убацује отпатке и материје из
члана 23. ове Одлуке.

За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице у предузећу или другом правном
лицу новчаном казном у износу од 30.000,00 динара.

За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном казном у износу од
50.000,00 динара.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у износу од
2.000,00 динара.“

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине
Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-10/2017-I
Дана: 30.03.2017. године
П л а н д и ш т е

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.


