
И З В Е Ш Т А Ј 

о јавној расправи одржаној дана 11.04.2019. године 

 

 Дана 27.03.2019. године, на званичној интернет презентацији града Ужица 

објављен је Нацрт одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналном уређењу. 

 Истовремено, упућен је позив свим заинтересованим грађанима, невладиним 

организацијама и другим субјектима, да доставе своје предлоге, примедбе или сугестије 

на нацрт Одлуке. 

 Осим позива упућеног преко званичног сајта града Ужица, позив је послат и 

путем мејла народним посланицима, одборничким групама и другим политичким 

партијама које партиципирају у Скупштини града, директорима јавних предузећа и 

установа чији је оснивач град Ужице, одређеном броју републичких институција, 

невладиним организацијама, градској општини Севојно и месним заједницама, као и 

медијима. 

 На завршној јавној расправи, која је одржана дана 11.04.2019. године, у Великој 

сали града Ужица, са почетком у 17,00 часова, поред представника обрађивача нацрта 

Одлуке, присуствовали су и председник Скупштине града, заменик градоначелника, 

одборници, чланови Градског већа, начелници градских управа, представници савета 

месних заједница, представници јавних предузећа града Ужица, као и већи број 

заинтересованих грађана. 

 Начелник градске управе за инспекцијске послове и комуналну полицију дао је 

образложење нацрта Одлуке. У дискусији је учествовао већи број присутних грађана. 

 У припреми одлуке обављене су консултације са Градском управом за 

инфратруктуру и развој, ЈКП "Биоктош",  као и у оквиру Одељења градске управе. 

 Јавна расправа је завршена у 19,30 часова. 

 

 

ИЗЈАШЊЕЊЕ О ПОДНЕТИМ ПРИМЕДБАМА 

А. Примедбе на Нацрт одлуке које су достављене електронском поштом 

А.1. ПРИМЕДБЕ ЗЕЛЕНОГ САВЕТА 

1. Термин смеће мора се у складу са законом заменити термином комунални 

отпад. 

 Одлука о комуналном уређењу није усаглашена са Законом о управљању 

отпадом и делимично са Законом о комуналним делатностима у делу комуналне услуге 

управљање комуналним отпадом. 

 Управљање отпадом у Одлуци је подведено под категорију одржавања чистоће и 

обухвата комунални отпад (кућни отпад), комерцијални отпад и отпад од грађења и 

рушења. 

 Због тога није могуће проста замена термина смеће термином комунални отпад, 

већ је потребно Одлуку о комуналном уређењу усагласити у два правца: 



 -  Доношење посебне одлуке о управљању отпадом 

 -  Измена Одлуке о комуналном уређењу у делу изворне надлежности локалне 

самоуправе (одржавање чистоће јавних и осталих површина ). 

 

2.Члан 21. 

Да ли је неопходно да Програм постављања комуналне опреме усваја Градско 

веће? 

Одлуком је предвиђено да све програме у вези са комуналним делатностима усваја 

Градско веће. Правно је могуће да га усваја и градска управа. 

 

Сам процес израде и доношења Програма је компликован, локације предлаже 

Комисија  Програм израђује ЈП ''Ужице развој'' и доставља се Градској управи за 

урбанизам која га доставља Градском већу на усвајање, што је веома споро и 

неефикасно. 

Процедура је последица решења да Програм усваја Градско веће и обавезе да се 

прибави мишљење у вези са коришћењем јавне површине. Пошто је ова материја у 

граду Ужицу подељена између два субјекта - ЈП "Ужице развој" и Градске управе 

 

Зашто локацију за постављање комуналне опреме одређује Градска управа са 

Месном заједницим кад постоји Комисија? 

У сеоским месним заједницама често нема јавних површина на којима се може 

поставити комунална опрема па је потребно прибављање сагласности власника парцеле 

у чему посредује месна заједница. Такође месна заједница  познаје локалне прилике 

које су важне за одређивање локације. 

Правно је могуће да то ради Комисија уз прибављање мишљења месне заједнице и то 

треба да буде решење у новој Одлуци о управљању отпадом. 

3.Ко доноси одлуку о привременом измештању комуналне опреме (реконструкција 

улица, измене саобраћаја...) 

Одлуку доноси градска управа која је надлежна за комуналне послове или градска 

управа за урбанизам уколико је привремено измештање везано за извођење 

грађевинских радова. 

4. Члан 22. 

Према условима које даје ЈКП ''Биоктош'' за новоизграђене објекте комунална 

опрема се поставља у оквиру парцеле објекта. Комисија за одређивање локација 

надлежна је само за локације на јавним површинама. Када се комунална опрема 

поставља на парцели инвеститора нема разлога да се пријављује Комисији већ 

само Биктошу. 

Циљ измене је био да се отпочне са увођењем евиденције о локацијама за 

прикупљање комуналног отпада ради процене обима и квалитета услуге од стране 

надлежне управе сходно члану 4. Закона о комуналним делатностима. С обзиром да се 

ово питање мора решити новом Одлуком примедба се може прихватити. 

 

 



Предлог за измену: 

У члану 22. Одлуке додаје се нови став 7. који гласи: 

"Инвеститор објекта из става 6. овог члана дужан је да комуналну опрему постави у 

складу са издатим условима укључујући врсту опреме и локацију на којој се она 

поставља." 

 

5. Члан 24. 

Шта значи повремено прање локације и опреме? 

Члан 24. ст.2. даје обавезу да у зависности од стања локације и опреме врши њено 

прање или да то ради по захтеву градске управе или других органа (нпр. у случају 

појаве заразних болести). 

 

А.2. ПРИМЕДБЕ ЈКП "БИОКТОШ" 

 

Начин обрачуна накнаде који проистиче из градске одлуке врши се посебним 

правилником или упутством који сходно Одлуци предлаже предузетник коме су 

поверени послови одржавања јавних зелених површина. 

 

 
Законом о комуналним делатностима предвиђено је да инспектор решењем налаже 

спровођење мера. У поступку принудног извршења, предложеном изменом у члану 6. 

ове Одлуке предвиђено је да то може извршити  предузеће, односно предузетник коме 

су поверени послови одржавања јавних зелених површина или друго правно лице или 

предузетник принудним извршењем, о трошку лица из става 2. овог члана. 

 

 

 

 

 

 

 




