
 П р е д л о г 

 На основу члана 4.ст.3. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", 

бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 20.став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи 

("Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и 47/2018), члана 39. ст.2. и 3. Закона о прекршајима 

("Сл. гласник РС", бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016) и члана 60 став 1. тачка 7. Статута 

града Ужица (''Сл. лист града Ужица'', бр. 4/19), Скупштина града Ужица, на седници 

одржаној ________. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ 

Члан 1. 

 У Одлуци о комуналном уређењу ("Сл. лист града Ужица", бр. 6-1/2008, 21/2008, 

17/2009, 14/2010, 15/2010, 13/2011, 17/2012,12/2013, 22/2015 и 10/2017)) - у даљем 

тексту: "Одлука", у члану 15. став 5. брише се. 

Члан 2. 

 У члану 21.ст.5. Одлуке речи " Градском управом за инфраструктуру и развој" 

мењају се "градском управом надлежном за послове урбанизма и изградње". 

Члан 3. 

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." 

Члан 4. 

 Члан 24. Одлуке мења се и гласи: 

"Члан 24. 

Локација на којој се налази контејнер, односно посуда за смеће обезбеђује се 

бетонирањем парапета или на други начин и мора бити приступачна возилу за 

одношење смећа. 

Уређење локације из става 1. овог члана, на предлог Комисије за одређивање 

локација врши градска управа надлежна за комуналне послове. 

Предузеће или предузетник коме је поверена делатност изношења смећа дужно је да 

повремено врши прање и дезинфекцију локације за смештај посуда, као и самих посуда 

за смеће." 

 

Члан 5. 

 Члан 40. Одлуке мења се и гласи: 

 

"Члан 40. 

 Здрава стабла на јавним зеленим површинама која угрожавају живот људи, 

нормалан саобраћај, које својим кореном угрожавају водоводне и канализационе 

инсталације, врше издигнуће тротоара и угрожавају стабилност грађевинских објеката 



могу се уклонити или формирати се на основу налога градске управе надлежне за 

комуналне делатности уз прибављено мишљење Стручне комисије. 

 Стручну комисију из претходног става именује Градско веће, а сачињавају је 

стручна лица запослена у градским управама  и  предузећу односно предузетнику коме 

су поверени послови одржавања јавних зелених површина. 

 У случају да се здрава стабла морају уклонити ради изградње грађевинских 

објеката или извођења других радова, предузеће односно предузетник коме су поверени 

послови одржавања јавних зелених површина, ће утврдити накнаду за посечена 

стабла." 

Члан 6. 

 Члан 41. Одлуке мења се и гласи: 

"Члан 41. 

 Дрвеће и шибље у двориштима за индивидуално и колективно становање и у 

двориштима пословних зграда (државни органи, организације, удружења, тржни 

центри и сл.) које својим гранама и корењем угрожава пролазнике, комуналну и другу 

инфраструктуру и безбедност саобраћаја мора се на одговарајући начин формирати или 

уклонити. 

 Власник, односно корисник парцеле или власник, односно закупац објекта 

дужан је да редовно одржава дрвеће и шибље у дворишту и да : 

 -  уклони гране које прелазе на јавну површину или путно земљиште, 

 - уклони стабло или формира гране на начин којим се спречава угрожавање 

ваздушних водова (струја, телекомуникације и др.) у складу са прописима о обавезној 

удаљености за одређену врсту ваздушног вода, 

 - уклони или формира стабло које корењем угрожава јавну површину, 

комуналну или другу инфраструктуру. 

 Уколико власник, односно корисник парцеле или власник, односно закупац 

објекта из става 1. овог члана, не извршава обавезе из става 2. овог члана и не поступи 

по наредби комуналног полицајаца или по решењу комуналног инспектора, радове ће 

извести 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." 

Члан 7. 

Члан 80. Одлуке мења се и гласи: 

"Члан 80 

 Решење којим се одобрава привремено постављање објекта, односно уређаја на 

јавној површини (у даљем тексту: одобрење), доноси градска управа надлежна за 

послове грађења. 

 Решење из става 1. овог члана садржи: 

 1. локацију објекта или уређаја, тип, површину 

 2. време на које се издаје локација 

 3. графички приказ положаја објекта или уређаја на локацији и друге услове. 

 Увођење у посед врши градска управа надлежна за имовинске послове." 

Члан 8. 

 У члану 89. у ставу 2. после речи "из става 1. овог члана," додају се речи "морају 

бити у складу са Програмом постављања мањих монтажних објеката и". 



Члан 9. 

 У члану 109. став 1. мења се и гласи: 

 "Уколико комунални инспектор у вршењу инспекцијског надзора, односно 

комунални полицајац у вршењу контроле утврди да су нерегистрована или хаварисана 

возила,  напуштени или  дотрајали предмети и ствари, уређаји, опрема,  делови мањих 

монтажних објеката, конструкције и други предмети и ствари остављени на јавним 

површинама противно одредбама ове Одлуке, наредиће кориснику, односно 

сопственику, ако је присутан, да одмах уклони те ствари, односно предмете, под 

претњом принудног извршења." 

 У члану 109. ст.3. после речи: "комунални инспектор" додају се речи ",односно 

комунални полицајац". 

 У члану 109. ст.5. после речи: "комунални инспектор" додају се речи ",односно 

комунални полицајац". 

Члан 10. 

 Члан 110. Одлуке мења се и гласи: 

"Члан 110. 

 Уколико комунални инспектор или комунални полицајац затекне возило 

паркирано или заустављено на јавним и другим површинама на којима се возилом 

омета комунални ред, обављање комуналне делатности или отежава, односно 

онемогућава коришћење комуналних објеката, наредиће возачу, уколико је присутан, 

да одмах уклони возило, под претњом принудног извршења. 

 Приликом остваривања надзора и контроле паркирања, поред овлашћења из 

става 1. овог члана комунални полицајац, када затекне возило паркирано или 

заустављено супротно одредбама закона којим се уређује безбедност саобраћаја на 

путевима, је овлашћен за предузимање мера уклањања, односно премештања возила, 

као и постављања уређаја којим се спречава одвожење возила, а посебно: 

 1) на делу пута где је ширина слободног пролаза од заустављеног или 

паркираног возила до неиспрекидане уздужне линије на коловозу, супротне ивице 

коловоза или препреке на путу мања од три метра, 

2) на месту на коме заклања саобраћајни знак, 

3) на пешачко-бициклистичкој, односно бициклистичкој стази, 

4) на стајалишту за возила јавног саобраћаја и на одстојању, односно растојању 

мањем од 15 метара испред и иза ознаке на коловозу којим је стајалиште означено, 

5) изнад прикључка на водоводну мрежу и улаза у канализацију или другу мрежу 

комуналних служби, 

6) на месту на коме би се онемогућио приступ другом возилу ради паркирања или 

излазак неком већ паркираном возилу, 

7) на тротоару, осим ако је то дозвољено (регулисано) саобраћајном 

сигнализацијом, и ако на тротоару, када је возило паркирано, остане слободан 

пролаз за пешаке најмање ширине 1,60 метара, који не сме бити уз ивицу коловоза, 

8) на пешачкој стази, односно на делу тротоара који је намењен за кретање лица 

са посебним потребама, 

9) на трговима, на пешачкој зони и противпожарном путу, 

10) на приступној саобраћајници, колском пролазу између стамбених зграда, 

односно пролазима у блоковима насеља, 

11) на саобраћајницама ван уличних паркиралишта које повезују паркинг 

просторе и стамбене зграде са другим саобраћајницама, 

12) на колском улазу, односно излазу из зграде, дворишта или гараже, 



13) на саобраћајној траци за укључивање, искључивање, зауставној траци, 

саобраћајној траци за возила јавног превоза, 

14) на паркинг месту које је допунском таблом саобраћајног знака или ознаком на 

коловозу обележено као место за паркирање за возила за особе са инвалидитетом, 

ако на возилу не поседује одговарајућу ознаку, 

15) на паркинг месту које је допунском таблом саобраћајног знака или ознаком на 

коловозу означено као место резервисано за возила одређених корисника, када 

возило којим управља не припада тим возилима, 

16) на површинама на којима је саобраћајним знаком забрањен саобраћај возила. 

 Уколико возач није присутан на лицу места из става 1. и става 2. овог члана 

комунални инспектор, односно комунални полицајац ће донети решење у писаној 

форми којим ће наложити уклањање возила у року који не може бити краћи од три 

минута. Примерак решења поставља се на видно место возила и тиме се сматра да је 

исто уручено возачу. Накнадно уклањање или уништење овог решења не утиче на 

ваљаност његове доставе. 

 Жалба против овог решења  не одлаже његово извршење. 

 Уколико возач, у року одређеном решењем из става 3. овог члана, не уклони 

возило, комунални инспектор, односно комунални полицајац ће издати налог предузећу 

или предузетнику коме је поверено уклањање возилаа да постави уређај којим се 

спречава одвожење возила, односно одредити да се возило уклони на за то одређено 

место о трошку возача или власника, односно корисника возила. 

 Код блокирања возила предузеће или предузетник коме је поверена комунална 

делатност уклањања возила је дужан да на предње ветробранско стакло, односно на 

друго видљиво место на возилу, стави налепницу да је возило блокирано са упутством 

шта возач, односно власник возила мора даље чинити. 

 Приликом деблокирања возила,  предузеће или предузетник коме је поверена 

комунална делатност уклањања возила је дужно да изда рачун о преузимању возила, а 

возило ће се деблокирати након што се изврши и докаже уплата трошкова блокирања и 

других трошкова поступка. 

 Уклањање возила ће се прекинути ако се возач појави на лицу места и прихвати 

да уклони возило. У том случају возач сноси и трошкове претходно предузетих радњи 

према посебној одлуци  Градског већа. 

 Непрописно заустављено, односно паркирано возило комунални инспектор, 

односно комунални полицајац или лице предузећа односно предузетника које врши 

уклањање фотографише у моменту када је решење о уклањању, односно блокирању 

возила уручено постављањем на возило и када је започето уклањање, односно 

блокирање возила. 

 Комунална полиција води евиденцију уклањања непрописно паркираних возила 

из става 2. овог члана, која садржи податке о месту предузимања мера, податке о 

возилу, податке о решењу односно налогу, предузете мере и друге податке који се 

односе на поступање комуналног полицајца. " 

Члан 11. 

 У члану 121.ст. 4. Одлуке после речи у фиксном износу уместо зареза ставља се 

тачка и бришу се речи "oдносно поднесе захтев за покретање прекршајног поступка, 

сходно одредбама ове Одлуке." 

 У члану 121.Одлуке додаје се нови став 5. који гласи: 

 "Против решења комуналног инспектора, односно комуналног полицајца може 

се уложити жалба Градском већу у року од 15. дана од дана уручења, ако овом 

Одлуком није другачије прописано." 



Члан 12. 

После члана 122. Одлуке додаје се нови члан 122а који гласи: 

 

"Члан 122а. 

Новчаном казном у износу од 30.000 динара казниће се правно лице, предузетник 

или физичко лице које као инвеститор поступи супротно одредби члана 22.ст. 7. 

Одлуке" 

Члан 13. 

У члану 123. ст.1. после речи: " чл.54. ст.1.;" додају се речи:"чл.67;". 

Члан 14. 

У члану 123а. став1. речи: " чл.89. ст.3 и  ст.4." замењују се речима  "чл.89. ст.2 , ст.3 

и  ст.4". 

У члану 123а. став1. речи: "чл.110. ст.4." бришу се. 

Члан 15. 

После члану 123б. додаје се нови члана 123в који гласи: 

 

"Члан 123в. 

Новчаном казном у износу од 3.000 динара казниће се за прекршај лице које поступи 

супротно одредби члана 110. ст.1. и члана 110. ст.2. Одлуке." 

Члан 16. 

У члану 124.ст.2. речи: "Градске управе за инфраструктуру и развој" замењују се 

речима "ЈП Ужице развој". 

У члану 124. ст.3. речи: "Градске управе за инфраструктуру и развој"  замењују се 

речима: "градске управе надлежне за урбанизам  и изградњу". 

У члану 124. ст.4. речи: "Градске управе за инфраструктуру и развој"  замењују се 

речима: "градска управа надлежна за имовинске послове". 

Члан 17. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 

града Ужица". 

 

Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА 

I Број: _______ 

_________ 2019. године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић 

 

 

 

 

 

 

 



O б р а з л о ж е њ е 

 

ПРАВНИ ОСНОВ: 

 Правни основ за доношење Одлуке садржан је у члану 4. ст.3. Закона о 

комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), којим је 

прописано да ради коришћења, чувања и одржавања средстава за обављање 

комуналних делатности, одржавања чистоће и заштите животне средине, опште 

уређености насеља, спољног изгледа објекта и уређености површина, јединица локалне 

самоуправе може да пропише опште услове одржавања комуналног реда и мере за 

њихово спровођење. 

 Правни основ за допуну Одлуке у члану 10. којим се утврђују овлашћења 

комуналног полицајца за контролу паркирања садржан је у члану 278. Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима   где је у ставу 2. тачка 12) прописано овлашћење 

за уклањање, односно премештање возила, као и постављање уређаја којима се 

спречава одвожење возила, а ставом 4. прописано да: "Мере и овлашћења из става 2. 

тачка 12) овог члана, налаже и предузима и комунални полицајац, приликом 

остваривања надзора и контроле паркирања, у складу са законом, подзаконским 

прописима и прописима јединице локалне самоуправе." 

 

САДРЖИНА ОДРЕДБИ: 

 У члану 1. Одлуке предлаже се брисање одредбе члана 15. ст.5. којом је било 

прописано да уколико предузећа, установе, друга правна лица и предузетници, као и 

физичка лица нису у могућности да сама изврше обавезу из овог члана, ту обавезу ће о 

њиховом трошку извршити предузеће одређено Програмом зимског одржавања. Ова 

одредба није била примењивана јер ЈКП "Биоктош" није у могућности да је испуни, а 

представљала је и ограничење код изрицања казне. 

 У члану 2., члану 7. члану 14. Одлуке врши се усклађивање надлежности сходно 

Одлуци о градским управама, као и терминолошко усклађивање тако што се овлашћена 

управа идентификује према надлежности, а не називу. 

 Чланом 3. Одлуке уређује се правна ситуација која настаје приликом изградње 

новог стамбеног објекта тако што се прецизира обавеза инвеститора да се комунална 

опрема постави у складу са издатим условима, с обзиром да провера ових услова не 

може бити проверавана у поступку издавања употребне дозволе, па се у пракси 

злоупотребљава. Кршење ове одредбе чланом 12. ове Одлуке предвиђено је као 

прекршај. 

 Чланом 4. Одлуке прецизира се одредба постојећег члана 24. у делу поступка 

уређења локације и надлежног органа за уређење локације. 

 Чланом 5. Одлуке мења се члан 40. постојеће одлуке и прецизира да с обзиром 

на постојање потребе коју неспорно утврђује Стручна комисија нема потребе да се 

доноси решење комуналног инспектора пошто се уклањање и формирање ради на 

јавној површини и на основу налога градске управе за комуналне делатности. 

 Чланом 6. се прециније дефинише непосредна обавеза власника, односно 

корисника парцеле или власника, односно закупца објекта у чијем дворишту се налази 

стабло да уклони гране односно да их формира на начин којим се спречава угоржавање 

јавних површина, путног земљишта и инфраструктурних инсталација. У ставу 3. се 

дефинише поступање комуналног полицајца, односно комуналног инспектора. 

 Чланом 8. допуњује се члан 89.ст.2. Одлука тако што се прецизира да елементи 

летње баште (столови, столице, сунцобрани и одговарајући лако покретљиви 

монтажно-демонтажни елементи) морају бити постављени у складу са Програмом 

мањих монтажних објеката. Чланом 14. прописана је и казна за прекршај. 



 Чланом 9. Одлуке мења се члан 109.став 1. тако што се прецизира овлашћење 

комуналног инспектора и комуналног полицајца и проширује и на друге ствари, делове 

монтажних објеката, конструкција и других предмета који се остављају на јавној 

површини. Изменама у ставу 2. и 3. даје се овлашћење комуналном полицајцу да 

спроведе поступак уклањања у целости укључујући и принудно уклањање. 

 Чланом 10. се мења члан 110. Одлуке проширивањем овлашћења комуналне 

полиције да сходно изменама Закона о безбедности саобраћаја на путевима наложи 

укањање возила односно постављање уређаја за блокирање возила. Због 

транспарентније примене ових овлашћења у ставу 2. су побројане ситуације у којима 

поступа комунални полицајац. Законом се прописује да комунални полицајац доноси 

решење у предузимању мера па је стога у члану 10. предвиђено је да се дода нови став 

који прецизира орган надлежан за решавање по жалби на решење комуналног 

инспектора и комуналног полицајца и општи рок за жалбу. 

 Законом о безбедности саобраћаја на путевима изједначени су у правном 

положају правна и физичка лица. Због тога је у члану 12. избрисан прекршај у вези са 

уклањањем возила по коме су прописане веће казне за правна лица и предузетнике, а у 

члану 13. предложено да се дода нови члан 123в према је за паркирање одговорно лице 

које управља возилом. Прописана казна у износу од 3.000 динара је у складу са казном 

из Закона о безбедности саобраћаја на путевима. С обзиром да је Законом о 

прекршајима одузето право локалној самоуправи да прописује казне у распону о којима 

одлучује Прекршајни суд по пријави предложено је брисање дела одредбе става 4. овог 

члана. 

 Чланом 11. врши се исправка члана 121.ст.4. пошто се због измена Закона о 

прекршајима на основу ове одлуке не могу подностити захтеви за покретање 

прекршајног поступка. Ставом 2. овог члана додаје се општи рок за жалбу на решење 

комуналног инспектора и комуналног полицајца. 

 Чланом 12. додаје се нови члан 122а којим се утврђује новчана казна 

инвеститору који не постави комуналну опрему у складу са издатим условима. 

 Чланом 13. прописује се новчана казна за осликавање мурала без одобрења 

надлежног органа 

 Чланом 14. прописује се новчана казна за непостављање баште у складу са 

програмом. У ставу 2. овог члана брише се одредба о казни по члану 110.ст.4. јер се 

замењује казном прописаном у члану 15. ове Одлуке. 

 Чланом 15. прописује се новчана казна за возила паркирана на јавној површини 

у износу који је у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима,. 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ ЧИЈА СЕ ИЗМЕНА ИЛИ ДОПУНА ПРЕДЛАЖЕ 

 

ОДЛУКА 

О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ 

("Сл. лист града Ужица", бр. 6-1/2008, 21/2008, 17/2009, 14/2010,  15/2010, 13/2011, 

17/2012, 12/2013, 22/2015 и 10/2017) 

 

 

Члан 15. 

 Предузећа, установе, друга правна лица и предузетници, као и физичка лица, 

дужни су да се старају о уклањању и одношењу снега и леда са површина које користе, 

са крова зграде ако представљају опасност за пролазнике и саму зграду, као и са јавних 

површина које су у непосредној функционалној вези са површином коју користе, 

(тротоари, паркинг простори, стазе за прилаз објекту и др.) и да их, у случају поледице, 

посипају одговарајућим материјалом од коловоза до објекта у коме се пословни 

простор налази. 

 Обавезе из става 1. овог члана, односе се и на скупштине стамбених зграда, 

односно власнике или закупце станова и породичних зграда или кућа. 

 Извођач радова је одговоран за уклањање снега са тротоара и за посипање 

одговарајућим материјалом у случају поледице испред објекта у изградњи тј. 

градилишта. 

 Корисник осталог грађевинског земљишта дужан је да обезбеди уклањање снега 

и у случају поледице посипање тротоара одговарајућим материјалом на делу поред тог 

земљишта, који служи за саобраћај возила и кретање пешака. 

 Уколико лица из става 1. 2. 3. и 4. овог члана нису у могућности да сама изврше 

обавезу из овог члана, ту обавезу ће о њиховом трошку извршити предузеће одређено 

Програмом зимског одржавања. 

 

Члан 21. 

 Посуде за сакупљање смећа поставља предузеће или предузетник коме су 

поверени послови изношења смећа на локације које су одређене Програмом 

постављања контејнера. 

 Програм из претходног става може се мењати и допуњавати током године у 

зависности од потреба. 

 Предлог измене и допуне програма из става 1. овог члана Комисија за 

одређивање локација посуда за смеће доставља Градском већу на усвајање. 

 При одређивању локација мора се водити рачуна о заштити животне средине и о 

томе да се не ремети режим саобраћаја. Локације не смеју бити одређене на мрежи 

инсталација у раскрсницама, као ни у непосредној близини споменика културе и других 

знаменитих обележја. 

 За подручје града где не постоје услови за прилаз комуналног возила, предузеће, 

односно предузетник у сарадњи са Градском управом за инфраструктуру и развој и 

представницима Месне заједнице одредиће места за постављање посуда за сакупљање 

смећа. 

 

Члан 22. 

 Смеће из стамбених и пословних објеката прикупља се у типским посудама за 

смеће. 

 Судове за кућно смеће у новоизграђеном објекту набавља инвеститор. 

 Смеће се, по правилу, сакупља у контејнерима. 



 Предузеће, односно предузетник коме су поверени послови одношења смећа 

дужно је да омогући сваком власнику, односно кориснику стамбеног, односно 

пословног простора коришћење одговарајућих посуда за смеће. 

 Код индивидуалних домаћинстава могу се користити и канте за смеће, које 

набавља власник или корисник. 

 У новоизграђеним и дограђеним пословним и објектима за вишепородично 

становање постављање комуналне опреме за одлагање смећа врши се у складу са 

условима које издаје предузеће, односно предузетник коме су поверени послови 

изношења смећа. 

 

Члан 24. 

 Предузеће, односно предузетник дужан је да локацију одређену за постављање 

контејнера, односно посуда за смеће (код стамбених зграда за колективно становање, 

предузећа и установа) обезбеди бетонирањем парапета, тако да буде приступачна 

возилу за одношење смећа. 

 Предузеће односно предузетник дужно је да повремено врши прање и 

дезинфекцију локације за смештај посуда, као и самих посуда за смеће. 

 

Члан 40. 

 Уклањање здравих стабала са јавних зелених површина која угрожавају живот 

људи, нормалан саобраћај, које својим кореном угрожавају водоводне и канализационе 

инсталације, врше издигнуће тротоара и угрожавају стабилност грађевинских објеката 

врши се на основу налога надлежног органа уз прибављено мишљење стручне 

комисије. 

 Стручну комисију из претходног става именује Градско веће, а сачињавају је: 

представници Градске управе, Градске управе за инфраструктуру и развој  и предузећа 

односно предузетника коме су поверени послови одржавања јавних зелених површина. 

 На основу мишљења стручне комисије комунална инспекција ће наложити 

уклањање стабала. 

 У случају да се здрава стабла морају уклонити ради изградње грађевинских 

објеката или извођења других радова, предузеће односно предузетник коме су поверени 

послови одржавања јавних зелених површина, ће утврдити накнаду за посечена стабла. 

 

Члан 41. 

 Дрвеће и шибље у двориштима за индивидуално и колективно становање и у 

двориштима пословних зграда (државни органи, организације, удружења, тржни 

центри и сл.) које својим гранама и корењем угрожава пролазнике, комуналну и другу 

инфраструктуру, безбедност саобраћаја или омета нормалан развој дрворедних и 

других садница, мора се на одговарајући начин формирати или уклонити. 

 Комунална инспекција ће својим решењем наложити формирање или уклањање 

дрвећа и шибља из става 1. овог члана, на основу мишљења стручне комисије из члана 

40. ове Одлуке, осим у случају угрожавања обављања комуналне делатности. 

 Уколико власник, односно корисник парцеле или власник, односно закупац 

објекта из става 1. овог члана, не поступи по решењу комуналног инспектора, радове ће 

извести предузеће, односно предузетник коме су поверени послови одржавања јавних 

зелених површина, о трошку лица из става 3. овог члана. 

 

Члан 80. 

 Решење којим се одобрава привремено постављање објекта, односно уређаја на 

јавној површини (у даљем тексту: одобрење), доноси надлежни орган Градске управе. 



 Решење из става 1. овог члана садржи: 

1. локацију објекта или уређаја, тип, површину 

2. време на које се издаје локација 

3. графички приказ положаја објекта или уређаја на локацији и друге 

услове. 

 Увођење у посед врши Градска управа за инфраструктуру и развој. 

 

Члан 89. 

 Летњу башту чине столови, столице, сунцобрани и одговарајући лако 

покретљиви монтажно-демонтажни елементи. 

 Елементи летње баште из става 1. овог члана, урачунавају се у укупну површину 

коју заузима летња башта. 

 У оквиру летње баште постављање расхладних витрина, других уређаја, ограда, 

формирање подијума или платоа, односно денивелисање јавне површине на којој се 

поставља летња башта, затварање летње баште, дозвољено је у складу са условима 

прописаним одобрењем надлежног градског органа. 

 У летњој башти није дозвољено постављање роштиља, ражња, шанк-пулта, 

фонтане, емитовање музике путем музичког уређаја, нити је дозвољено емитовање 

музике уживо. 

Члан 109. 

 Уколико комунални инспектор у вршењу инспекцијског надзора, односно 

комунални полицајац утврди да су напуштени и дотрајали предмети и ствари (слупани 

и хаварисани аутомобили, аутомобили који нису у возном стању или без регистарских 

таблица, делови аутомобила, мотоцикли, бицикли, стари киосци, шупе и сл, старе 

ствари и други стари предмети) остављени на јавним површинама противно одредбама 

ове и других одлука, наредиће кориснику, односно сопственику, ако је присутан, да 

одмах уклони те ствари, односно предмете, под претњом принудног извршења. 

 Уколико комунални инспектор у вршењу инспекцијског надзора, односно 

комунални полицајац утврди да се остављењим стварима и другим предметима или на 

други начин, угрожава јавна површина, односно омета вршење комуналне услуге или 

коришћење комуналних објеката, наредиће кориснику, односно сопственику, ако је 

присутан, да одмах уклони те ствари, односно предмете, под претњом принудног 

извршења.  

 Ако се лице из става 1. и става 2. овог члана не налази на лицу места, комунални 

инспектор ће, без саслушања странке, донети решење којим ће наложити да се ствари и 

други предмети уклоне у одређеном року, који се може одредити и на минуте. 

 Решење из става 3. овог члана лепи се на ствари, односно предмете уз назначење 

дана и часа када је налепљено и тиме се сматра да је достављање извршено, а доцније 

оштећење, уништење или уклањање овог решења не утиче на ваљаност достављања. 

 Ако лице из става 1. и става 2.  овог члана не поступи по датом налогу, 

комунални инспектор ће одредити да се ствари и други предмети уклоне о трошку 

корисника, односно сопственика, на место које је за то одређено. 

 Жалба против решења из ст. 1. и 2. овог члана не одлаже његово извршење. 

 

Члан 110. 

 Уколико комунални инспектор или комунални полицајац затекне возило 

паркирано или заустављено на јавној површини противно одлукама града Ужица, или 

на јавним и другим површинама на којима се возилом омета комунални ред, обављање 

комуналне делатности или отежава, односно онемогућава коришћење комуналних 



објеката, наредиће возачу, уколико је присутан, да одмах уклони возило, под претњом 

принудног извршења. 

 Уколико возач није присутан на лицу места из става 1. овог члана комунални 

инспектор, односно комунални полицајац ће донети решење у писаној форми којим ће 

наложити уклањање возила у року који не може бити краћи од три минута. Примерак 

решења о налагању уклањања возила поставља се на видно место возила и тиме се 

сматра да је исто уручено возачу. Накнадно уклањање или уништење овог решења не 

утиче на ваљаност његове доставе. 

 Жалба против овог решења  не одлаже његово извршење. 

 Уколико возач, у року одређеном решењем из предходног става овог члана, не 

уклони возило, комунални инспектор ће одредити постављање уређаја којим се 

спречава одвожење возила, односно одредиће да се возило уклони на за то одређено 

место о трошку возача или власника, односно корисника возила. 

 Код блокирања возила предузеће или предузетник коме је поверена комунална 

делатност уклањања возила је дужан да на предње ветробранско стакло, односно на 

друго видљиво место на возилу, стави налепницу да је возило блокирано са упутством 

шта возач, односно власник возила мора даље чинити. 

 Приликом деблокирање возила,  предузеће или предузетник коме је поверена 

комунална делатност уклањања возила је дужан да изда рачун о преузимању возила, а 

возило ће се деблокирати након што се изврши и докаже уплата трошкова блокирања и 

других трошкова поступка. 

 Уклањање возила ће се прекинути ако се возач појави на лицу места и прихвати 

да уклони возило. У том случају возач сноси трошкове претходно предузетих радњи 

према посебној одлуци  Градског већа. 

 Возило се уклања, односно блокира, након утврђивања да је заустављено, 

односно паркирано супротно одредбама ове Одлуке. 

 Непрописно заустављено, односно паркирано возило комунални инспектор, 

односно комунални полицајац или лице које врши уклањање фотографише у моменту 

када је решење о уклањању, односно блокирању возила уручено постављањем на 

возило и када је започето уклањање, односно блокирање возила. 

 

Члан 121. 

 Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши градска управа града Ужица 

надлежна за комуналне послове. 

 Инспекцијски надзор над применом одредаба ове Одлуке врше комунална 

инспекција и комунална полиција у складу са законом и овом Одлуком. 

 У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор, односно комунални 

полицајац је овлашћен да у складу са законом и овом Одлуком нареди извршење 

утврђених обавеза и предузимање мера и радњи у одређеном року, као и да предузме и 

друге мере за које је законом овлашћен. 

 Комунални инспектор, односно комунални полицајац  овлашћен је да изда 

прекршајни налог када је за прекршај предвиђена новчана казна у фиксном износу, 

oдносно поднесе захтев за покретање прекршајног поступка, сходно одредбама ове 

Одлуке. 

 

Члан 122. 

 Новчаном казном у износу од 80.000 динара казниће се предузеће или друго 

правно лице ако изврши прекршај из члана 4.став 3, члана 8, члана 9, члана 14. члана 

21. став 1, члана 24. став 2, члана 26, члана 27. став 1, члана 32, члана 35, члана 37. став 



2, члана 42, члана 48а. став 1, члана 52, члана 53, члана 54. став 2, члана 58. став 2, 

члана 59, члана 61. став 2, члана 62, члана 64, члана 68, члана 70, члана 77. и члана 120. 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 

10.000 динара одговорно лице у предузећу или другом правном лицу''. 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 

30.000 динара предузетник. 

 

Члан 123a. 

 Новчаном казном у износу од 5.000 динара казниће се физичко лице ако изврши 

прекршај из чл.7. ст.2.; чл.10. тач. 7., 9., 13., 15. и 17.;  чл.12.; чл.13.; чл.15.; чл.16.; 

чл.17. ст.3. и ст.4.; чл.20.; чл.27. ст.2.; чл.28.; чл.36. ст.3.; чл.38.; чл.41.; чл.43. ст.1. 

тач.2., 3., 7. и 10.; чл.44.; чл.45.; чл.46.; чл.50.; чл.63.; чл.69.; чл.71.; чл.72.ст.3.; чл.78.; 

чл.83. ст.2.; чл.89. ст.3 и  ст.4.; чл.95.; чл.98.; чл.99.; чл.103.; чл.104.; чл.106.; чл.107.; чл. 

109.ст.1. и ст.2.; чл.110. ст.4.;чл.113.; чл.114. ст.1. и чл.115. 

 За прекршај из става 1. овог члана  казниће се новчаном казном од 30.000 динара 

предузеће или друго правно лице. 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 5.000 динара 

одговорно лице у предузећу или другом правном лицу. 

 За прекршај из става 1. овог члана  казниће се предузетник новчаном казном од 

15.000 динара. 

 

Члан 124. 

 У року од 60 дана од ступања на снагу ове Одлуке, усагласиће се сви програми 

постављања објеката и уређаја из члана 3. ове Одлуке. 

 Програм зимског одржавања усваја Градско веће на предлог Градске управе за 

инфраструктуру и развој, најкасније до 15.10. текуће године, за наредни зимски период. 

 Програме постављања објеката и уређаја из члана 3. ове Одлуке усваја Градско 

веће на предлог Градске управе за инфраструктуру и развој. 

 До 28. фебруара текуће године морају бити завршени конкурси доделе локација 

за постављање објеката и уређаја из става 3. овог члана, спроведен поступак избора 

најповољнијег понуђача а увођење у посед извршиће Градска управа за 

инфраструктуру и развој. 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 



 
У конкретном случају ради се о случају када је неспорно да се стабло или део стабла 

мора уклонити јер прети или је настала опасност и подразумева се хитност. За насталу 

штету одговара предузеће односно предузетник па би било какво прописивање 

сагласности или мишљења представљало одуговлачење. Такође треба имати у виду да 

је ступањем на снагу Закона о инспекцијском надзору деловање инспекције усмерено 

само на ситуацију када правно или физичко лице није испунило своју обавезу што је 

већ предвиђено Одлуком. 

 

 

 
 

Казна је предвиђена чланом 123. у вези са чланом 43. постојеће Одлуке и износи 

10.000 динара за физичко лице и одговорно лице у правном лицу, 60.000 динара за 

предузеће и друго правно лице и 30.000 динара за предузетника. 

 

 

Б. Примедбе на јавној расправи 

Примедби на јавној расправи није било. 

 


