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  На основу члана 4. став 3. и 4, 13. став 1. и 20. став 1. и 2. Закона о 

комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/11 и 104/16), члана 4. став 

1. Закона о прекршајима („Службени гласник РС“ број 65/13, 13/16 и 98/16 - одлука 

УС) и члана 63. став 1. тачка 7) Статута града Чачка (»Службени лист града Чачка« 

3/08, 8/13, 22/13, 15/15, 26/16 и 11/18),  

Скупштина града Чачка, на седници одржаној  ________________ 

2018.године, доноси 

 

ОДЛУКУ  

О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ И КОМУНАЛНОМ РЕДУ 

 
I.ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком одређују се услови и начин обављања комуналне 

делатности одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији града 

Чачка, права и обавезе вршиоца комуналне делатности, обим и квалитет комуналних 

услуга, финансирање, начин вршења надзора над обављањем делатности одржавања 

чистоће на површинама јавне намене и друга питања која су од значаја за обављање 

ове делатности, општи услови комуналног реда на територији града Чачка и мере за 

њихово спровођење ради коришћења, чувања и одржавања средстава за обављање 

комуналне делатности, одржавања чистоће и заштите животне средине, опште 

уређености насеља, спољног изгледа објеката и уређености површина. 

           Општи услови комуналног реда на територији града Чачка и мере за 

њихово спровођење прописани су и одлукама које уређују услове и начин обављања 

појединих комуналних делатности на територији града Чачка. 

 

 Члан 2. 

 

                      Комунална делатност одржавања чистоће на површинама јавне намене је 

чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других јавних површина,  

прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење 

посуда за отпатке на јавним површинама, као и одржавање јавних чесми, бунара, 

фонтана, купалишта, плажа и тоалета као комуналних објеката. 

                       Површине јавне намене су, у смислу ове одлуке, простори одређени 

планским документом за уређење или изградњу објеката јавне намене или јавних 

површина за које је предвиђено утврђивање јавног интереса у складу са посебним 

законом (улице, пешачке стазе, платои, пасажи,тргови, мостови, паркови и др.)      

         Површине јавне намене су, у смислу ове одлуке, и простори који нису 

одређени планским документом за уређење или изградњу објеката јавне намене или 

јавних површина за које је предвиђено утврђивање јавног интереса у складу са 

посебним законом, али које се користе као површине намењене за уређење или  
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изградњу објеката јавне намене или јавних површина (улице, пешачке стазе, платои, 

пасажи тргови, мостови, паркови и др.)              

  Површине јавне намене су посебно,  у смислу ове одлуке: 

                       1)све јавне саобраћајне површине (коловози, тротоари, разделне и 

заштитне траке и појасеви, пешачке и бициклистичке стазе, пешачка острва, тргови, 

надвожњаци, подвожњаци, мостови и друго;                     

                      2)јавне зелене површине: паркови, спомен паркови, зелене површине дуж 

и у оквиру улице (разделне и заштитне траке и појасеви, травњаци, дрвореди и други 

засади, зелене површине дуж уређених обала река, кејова и других водених површина, 

пошумљени терени, рекреативне површине и друго; 

                      3)површине око објеката јавне намене (просветних, културних, научних, 

здравствених, социјалних установа и организација, и слично; 

                      4)неизграђено грађевинско земљиште намењено за уређење или изградњу 

објеката јавне намене или јавних површина; 

                      5)површине које су доступне већем броју грађана као што су изграђене и 

уређене саобраћајне и зелене површине унутар и између отворених стамбених 

блокова, између зграда, унутар отворених тржних центара, колонаде, пасажи и слично. 

 

II. НАЧИН ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА 

ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
 

Вршиоци комуналне делатности  

 

                                                                    Члан 3. 

 

   Комуналну делатност одржавања чистоће на површинама јавне намене 

на територији града Чачка, осим за подручје насељеног места Мрчајевци, обавља 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА 

КОМУНАЛАЦ, ЧАЧАК које је град Чачак основао за обављање ове делатности (у 

даљем тексту: Предузеће). 

                        Комуналну делатност одржавања чистоће на површинама јавне намене 

на територији насељеног места Мрчајевци обавља ЈАВНО КОМУНАЛНО 

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД, ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА МОРАВАЦ, 

МРЧАЈЕВЦИ, које је град Чачак основао за обављање ове делатности (у даљем тексту: 

Предузеће). 

                         Послове одржавања јавних тоалета обавља ЈАВНО КОМУНАЛНО 

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА КОМУНАЛАЦ, ЧАЧАК. 

                         Послове одржавања јавних чесми и фонтана обавља ЈАВНО 

КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ ВОДОВОД, 

ЧАЧАК. 

                        Спортски центар „МЛАДОСТ“ Чачак одржава јавно купалиште (плажу) 

на Западној Морави код бране у спортско рекреационом центру у Чачку, у складу са 

посебним закључком Скупштине општине Чачак и закљученим уговором.     
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                      Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене 

 
   Члан 4. 

 

                        Делатност одржавања чистоће на површинама јавне намене обавља се 

према годишњем програму (у даљем тексту: Програм одржавања чистоће на 

површинама јавне намене) који, поред садржине одређене законом и одлуком о 

оснивању Предузећа, садржи нарочито површине јавне намене планиране за чишћење 

и прање, површине јавне намене са којих се врши прикупљање и одвожење 

комуналног отпада, број и врсту посуда за прикупљање отпадака на површинама јавне  

намене и динамику њиховог пражњења,  врсту, обим, динамику и начин обављања 

радова по врсти посла, предрачун накнаде за извршавање послова из програма и друго.  

                        Програм из става 1. овог члана доноси Надзорни одбор Предузећа и 

доставља га Скупштини града Чачка у року који је одређен законом и одлуком о 

оснивању Предузећа за достављање годишњег програма пословања Предузећа. 

                       Програм из става 1. овог члана сматра се донетим када на њега 

сагласност да Скупштина града Чачка. 

 

    Одржавање чистоће на површинама јавне намене 

 

  Члан 5. 

 

                       Предузеће је дужно да одржава чистоћу на површинама јавне намене које 

су одређене Програмом одржавања чистоће на површинама јавне намене. 

                        Чишћење површина јавне намене се обавља у току целе године у 

временском периоду од 7,00 до 22,00 часа. 

                       Прање површина јавне намене обавља се: 

                       - од 1.марта до 1.новембра у времену од 22,00 до 05,00 часова; 

                       - од 1.новембра до 1.марта у времену од 05,00 до 22,00 часа. 

                        Изузетно, прање површина јавне намене може се вршити у току целог 

дана, по процени Предузећа и надзорног органа. 

                        У периоду од 1.новембра до 1.марта (зимски период) прање површина 

јавног саобраћаја може се вршити уколико је температура у време прања већа од +4oC  

у одређеном временском периоду који обезбеђује да не дође до настанка леда на 

местима прања и да дневне температуре по прогнози неће бити испод 0оC. 

                       Ванредно чишћење и прање површина јавне намене врши се по налогу ЈП 

ГРАДАЦ ЧАЧАК. 

                       Предузеће је дужно да води дневник одржавања чистоће на површинама 

јавне намене који оверава надзорни орган. 

                        Приликом прања улица, излози и фасаде зграда које се налазе на 

регулацији улица не смеју се прљати и квасити. 

                        Предузеће је дужно да распоред прања улица достави органу градске 

управе надлежном за инспекцијски надзор. 
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                     Постављање корпи за отпатке на површинама јавне намене 

 

                                                                    Члан 6. 

 

                       Предузеће, у складу са  Програмом одржавања чистоће на површинама 

јавне намене, поставља на површинама јавне намене довољан број корпи за отпатке, на 

начин који омогућава њихово лако пражњење, прање и одржавање и тако да не ометају 

саобраћај.                    

                        Предузеће одређује место за постављање корпи за отпатке и посуда за 

комунални отпад, њихов изглед и врсту материјала од кога се израђују. 

 

  Друга лица која су дужна да одржавају чистоћу на површинама јавне намене 

                                                                  

  Члан 7. 

 

                        Власници, односно корисници објеката јавне намене дужни су да 

одржавају чистоћу на површинама јавне намене на којима су наведени објекти 

изграђени (аутобуска и железничка станица, пијаца, бензинска станица, гробље, 

отворени спортски објекти, јавна паркиралишта и сл.), као и да на овим површинама 

поставе одговарајући број корпи за отпатке и да их редовно празне.     

                        ЈКП ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО ЧАЧАК дужно је да одржава чистоћу на 

јавним зеленим површинама у парковима у граду Чачку, да на тим површинама 

поставља одговарајући број корпи за отпатке и да их редовно празни.  

                        Установе које су корисници зграда јавне намене које се користе за 

образовање и васпитање, културу, физичку културу, здравство, социјалну заштиту и 

сл. дужне су да одржавају чистоћу на површинама које су дворишни простор око 

наведених зграда јавне намене, као и да на овим површинама поставе одговарајући 

број корпи за отпатке и да их редовно празне.                      

                        Власници односно корисници киоска или другог мањег монтажног 

објекта привременог каректера дужни су да, поред Предузећа, одржавају чистоћу на 

површинама јавне намене око ових објеката.   

                        Власници односно корисници продавница за продају робе и локала 

занатских и услужних делатности дужни су, поред Предузећа, да одржавају чистоћу на 

површинама јавне намене испред и око ових објеката.   

 Организатор јавног скупа, јавне манифестације или друге активности на 

површини јавне намене дужан је да, пре почетка јавног скупа, манифестације или 

друге активности, са Предузећем закључи уговор којим се Предузеће обавезује да за 

уговорену накнаду постави одговарајући број корпи за отпатке, изнесе смеће и очисти 

простор на коме се одржавала јавна манифестација или друга активност на површини 

јавне намене. 

 

   Члан 8. 

 

                       Извођач радова на кресању дрвореда, уређењу травњака и скверова, као и 

вршењу других сличних послова на површинама јавне намене, дужан је да површину 

јавне намене очисти од отпадака и материјала насталог извођењем ових радова. 
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 Члан 9. 

                          

                        Извођач грађевинских радова дужан је, ради заштите чистоће на 

површинама јавне намене, да:                       

                        1)чисти површине јавне намене испред и око градилишта докле допире 

расути грађевински материјал, блато, прашина и друга нечистоћа, као и да по 

завршетку радова сва настала оштећења отклони и наведену површину доведе у 

првобитно стање; 

                         2)полива трошни материјал за време рушења и транспорта, као и 

приступне путеве; 

                        3)одржава чистоћу и функционалност сливника, олучњака и отворених 

одводних канала за атмосферске воде на градилишту и у непосредној близини 

градилишта;                        

                         4)очисти точкове од блата пре изласка са градилишта, односно очисти 

запрљани коловоз и друге површине јавне намене од блата; 

                        5)обезбеди грађевински материјал и земљу од растурања и разношења на 

површине јавне намене постављањем грађевинске ограде према улици, односно другој 

површини јавне намене и ту ограду одржава у уредном стању; 

                         6)шут, земљу, отпадни грађевински материјал и сл. који настају при 

извођењу грађевинских радова одлаже у посебне контејнере које изнајмљује од 

Предузећа, као и да обезбеди да се ови контејнери уклоне и однесу одмах или 

најкасније у року од 48 часова од завршетка грађевинских радова.                    

 

 

                                                                    Члан 10. 

 

                         Превоз лаког и растреситог материјала (струготине, отпадног папира, 

сламе и сл.), огрева, грађевинског и другог материјала (земља, песак, бетонска маса, 

шљунак, креч, чврсти стајњак и слично) или течних материјала (осока, течни стајњак и  

слично) мора се обављати возилима која су за ту врсту превоза обезбеђена, односно 

подешена, тако да се онемогући растурање и расипање наведеног материјала. 

 Истовар и утовар огревног, грађевинског и другог материјала и робе 

може се вршити на површинама јавне намене само када за то не постоје друге 

површине, у ком случају се утовар и истовар мора обавити брзо и без одлагања.                       

                        Када се утовар или истовар материјала из става 2. овог члана обавља на 

површинама јавне намене, та површина мора да се очисти и опере одмах након 

завршеног утовара или истовара. 

 

               Забране ради одржавање чистоће на површинама јавне намене 

 

                                                        Члан 11. 

 

                          Ради одржавања и заштите чистоће на површинама јавне намене, 

забрањено је:                         

                         1)бацати папире, опушке и друге отпатке или смеће ван корпе за 

отпатке, пљувати, вршити нужду или на други начин стварати нечистоћу на 

површинама јавне намене; 
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                      2)бацати и растурати рекламне листиће, објаве и слично на површинама 

јавне намене; 

                      3)користити површине јавне намене за смештај робе, амбалаже и других 

ствари, осим када се то врши на основу посебног одобрења надлежног органа управе; 

                       4)изливати, испуштати или просипати отпадне воде, осоку, садржај из 

септичких јама или другу нечистоћу на површине јавне намене;            

                       5)на површине јавне намене бацати или на њима држати смеће, земљу, 

грађевински материјал и слично;                        

                       6)тестерисати или цепати дрва, разбијати угаљ или други материјал на 

површинама јавне намене;                  

                       7)прати путничка, теретна или друга возила на улицама и другим 

површинама јавне намене;                  

                       8)истоварати предмете из возила или утоваривати у њих на местима на 

којима се налазе улични хидранти, шахтови или сливници;                    

                       9)избацивати смеће и отпатке из путничких или теретних возила на 

површине јавне намене; 

                      10)поправљати или сервисирати (промена уља и сл.) моторна возила или 

обављати друге занатске радове на површинама јавне намене; 

                       11)пребирати или прикупљати отпатке из смећа које је одложено у 

пластичне кесе или корпе за отпатке на површинама јавне намене; 

                      12)палити ватру на површини јавне намене; 

                       13)бацати жар, пепео, непрегорелу шљаку, сипати воду, штетне и 

запаљиве материје у корпе за отпатке на површинама јавне намене; 

                       14)трести или прати тепихе, поњаве, кесе за усисивач и сл. на 

површинама јавне намене;             

                       15)остављати нерегистрована, неисправна или хаварисана возила, камп 

приколице, као и друге ствари и предмете на површинама јавне намене; 

                      16)прљати, оштећивати или неовлашћено померати корпе за отпатке;                

                       17)урезивати слова, имена или знакове на стабла, клупе, зидове или 

остале објекте, закивати рекламне паное, померати граничне стубове или закивати 

клинове у стабло дрвета, на површинама јавне намене;                    

                       18)пењати се на дрвеће, инсталације, ограде или друге објекте на 

површинама јавне намене; 

                       19)постављати кошнице, ваге, паное, аутомате за забавне игре и друге 

сличне објекте или уређаје без одобрења надлежног органа, на површинама јавне 

намене;                   

                      20)бацати лешеве угинулих животиња у посуде за смеће, канализационе и 

водоводне шахте и друге отворе, на улице и друге површине јавне намене;   

                      21)хранити животиње на површинама јавне намене;             

                       22)продавати пољопривредне и друге производе ван пијаце на 

површинама јавне намене без одобрења надлежног органа;                          

                      23)вршити и друге радње које утичу на чистоћу јавне површине. 

                       За радње из става 1. тачка 8) и 15) овог члана одговорно је лице које је 

радњу извршило, а уколико то лице није идентификовано, одговоран је власник, 

односно корисник возила. 
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                                               Одржавање јавних тоалета 

 

Члан 12. 

 

 Јавни тоалети граде се на јавним површинама у складу са планским 

документом, на начин и под условима одређеним прописима о планирању и изградњи 

објеката. 

                        ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И 

ПИЈАЦА КОМУНАЛАЦ, ЧАЧАК је дужно да опреми јавне тоалете из става 1. овог 

члана савременом опремом и да их одржава у исправном и беспрекорно чистом стању.                        

                       За коришћење јавних тоалета из става 1. плаћа се накнада. 

                       Привремени јавни тоалети могу се постављати на јавним површинама за 

време одржавања јавних манифестација, на начин и под условима прописаним за 

постављање мањих монтажних објеката привременог карактера, на основу одобрења 

органа градске управе надлежног за урбанизам и грађевинарство. 

Лице које је поставило привремени јавни тоалет дужно је да га опреми 

савременом опремом и да га одржава у исправном и беспрекорно чистом стању. 

Забрањено је оштећивање јавних тоалета и њихове опреме. 

 

 Одржавање купалишта 
 

  Члан 13. 

 

 Спортски центар „МЛАДОСТ“ Чачак је дужан да одржава јавно 

купалиште (плажу) на Западној Морави код бране у спортско рекреационом центру у 

Чачку, са постављеном опремом, у исправном и чистом стању.       

                        Спортски центар „МЛАДОСТ“ Чачак је дужан да на наведеном јавном 

купалишту постави упутство за коришћење ових објеката, а корисници су дужни да се 

придржавају истакнутог упутства. 

 

                                              Одржавање чесми и фонтана 
 

 Члан 14. 

 

  ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈУ ВОДОВОД, ЧАЧАК дужно је да врши текуће одржавање јавних 

чесми, фонтана и других уређених водених површина на површинама јавне намене 

(вештачки потоци, мали базени, водоскоци и сл.), као и њихову припрему за зимску 

сезону (зазимљавање) и припрему за летњу сезону (одзимљавање).  

                        За обављање послова из става 1. овог члана Предузеће закључује уговор 

са градом Чачком којим се регулишу права и обавезе уговорних страна у обављању 

наведених послова, као и висина накнаде за обављање наведених послова. 

                         Стручни надзор над извршењем обавеза из уговора врши ЈП ГРАДАЦ 

ЧАЧАК.  

                        Јавно предузеће из става 1. овог члана дужно је да на јавној чесми 

угради водомер, уколико је чесма прикључена на јавни водовод. Град Чачак дужан је  
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да плаћа потрошену воду на јавним чесмама, према потрошњи очитаној на уграђеном 

водомеру, уз примену цене за категорију индивидуалних потрошача.       

                      Забрањено је: 

                       - купање, прање возила, рубља и сличних предмета на јавним чесмама, 

фонтанама и другим уређеним воденим површинама на површинама јавне намене; 

 - бацање предмета, испуштање других материја или повраћање у фонтане 

и друге уређене водене површине на површинама јавне намене; 

 - оштећивање јавних чесми, фонтана и других уређених водених 

површина на површинама јавне намене. 

 

III. ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ 

НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

                     

     Члан 15. 

 

                        Средства за обављање и развој делатности одржавања чистоће на 

површинама јавне намене обезбеђују се из: 

                       1) прихода буџета града Чачка;                     

                       2) наменских средстава других нивоа власти; 

                       3) других извора у складу са законом. 

                          

                                                                    Члан 16. 

 

                       Средства за обављање и развој делатности, односно обављање послова из 

члана 2. ове одлуке, обезбеђују се у буџету града Чачка, као и из других извора у 

складу са законом, на основу Програма одржавања чистоће на површинама јавне 

намене.   

                        Град Чачак и Предузеће закључују уговор којим се регулишу међусобна 

права и обавезе у обављању  наведене комуналне делатности, на основу Програма 

одржавања чистоће на површинама јавне намене. За обављање делатности одржавање 

чистоће на површинама јавне намене Предузећу припада накнада из буџета града 

Чачка, у складу са извршеним пословима предвиђеним Програмом одржавања чистоће 

на површинама јавне намене.                 

                        Стручни надзор над извршењем Програма одржавања чистоће на 

површинама јавне намене врши ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК. 

 

IV.ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА И ЛЕДА 

 

Вршилац делатности и Програм чишћења снега и леда са површина јавне намене 

 

       Члан 17. 

  

   ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И 

ПИЈАЦА КОМУНАЛАЦ, ЧАЧАК обавља послове чишћења и уклањања снега и леда 
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са површина јавне намене, у складу са Програмом чишћења снега и леда са површина 

јавне намене који доноси ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК. 

Програм из става 1. овог члана нарочито садржи површине јавне намене 

са којих се планира чишћење и уклањање снега и леда, врсту, обим, динамику и начин  

обављања радова по врсти посла, предрачун накнаде за извршавање послова из 

програма и друго.  

Програм из става 1. овог члана доноси Надзорни одбор ЈП ГРАДАЦ 

ЧАЧАК до 1. октобра текуће године за наредну зимску сезону и доставља га Градском 

већу града Чачка најкасније до 5. октобра текуће године.  

                         Програм из става 1. овог члана сматра се донетим када на њега 

сагласност да Градско веће града Чачка. 

ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК дужно је да донети Програм достави органу 

градске управе надлежном за инспекцијске послове. 

 

   Површине јавне намене и лица која су дужна да чисте и уклањају снег и лед 
 

       Члан 18. 

 

  ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И 

ПИЈАЦА КОМУНАЛАЦ, ЧАЧАК дужно је да врши чишћење и уклањање снега и леда 

на следећим површинама јавне намене:   

                       - тротоар поред Цркве до судске зграде у Улици Бате Јанковића; 

                        - тротоар поред Цркве до ПУ Чачак, тротоар поред Народног музеја 

Чачак и прилаз судској згради, у Улици Цара Душана;                        

                        - тротоар поред Економске школе и тротоар поред Међуопштинског 

историјског архива Чачак у Улици Господар Јовановој;                 

                       - плато испред Гимназије; 

                       - тротоар поред Гимназије у Улици Мутаповој;                           

                        - тротоар поред зграде Градске управе града Чачка и тротоар поред 

платоа Дома културе у Улици Жупана Страцимира;                       

                       - плато Дома културе;            

                       - Улица Градско шеталиште; 

                        - плато испред пословних објеката - бивших робних кућа „Партизан“, 

„Партизанка“ и „Инекс Стјеник“;                        

                       - тротоари у Скадарској улици;                        

                        - тротоар од Улице Краља Петра I до Учитељске у Улици Веселина 

Милекића;                    

                       -тротоар поред Дечјег диспанзера у Учитељској улици;                      

                       - прилазне стазе Медицини рада у Улици 1. октобар; 

                       - тротоари на мостовима на Западној Морави; 

                       - пешачки мост на Западној Морави; 

                       - тротоар поред парка у Улици Јаше Продановића; 

                       - тротоари ка Аутобуској станици у Улици Милете Ћурчића;       

                        - плато испред зграде Фонда пензијског и инвалидског осигурања и 

банке са степеништем у Улици Градско шеталиште; 
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                       - тротоар са леве стране у Улици Синђелићевој од Улице Железничке до 

Светозара Марковића; 

- тротоар са леве стране у Улици Светозара Марковића од Улице 

Синђелићеве до Улице Цара Лазара; 

- тротоари око школа и дечијих обданишта, 

- тротоар испред улаза у Болницу у Улици Др. Драгише Мишовића, 

као и на осталим површинама јавне намене одређеним Програмом чишћења снега и 

леда са површина јавне намене. 

                       Чишћење и уклањање снега и леда са јавних површина из става 1. овог 

члана врши се на начин и у обиму који обезбеђује проходност наведених површина за 

пешачки саобраћај, уз повећану опрезност пешака.                  

                       Чишћење и уклањање снега и леда са површина јавне намене на којима 

су изграђени објекти јавне намене (аутобуска и железничка станица, пијаца, отворени 

спортски објекти, болница, дом здравља, гробље и слично) дужна су да изврше 

предузећа, установе, привредна друштва или друга лица која послују и управљају тим 

објектима.   

                       На осталим површинама јавне намене чишћење и уклањање снега и леда 

дужна су да изврше предузећа, односно установе којима су ове површине поверене на 

коришћење и управљање. 

 Чишћење и уклањање снега и леда са пешачких стаза у парковима дужно 

је да изврши ЈКП ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО ЧАЧАК.    

                        Чишћење и уклањање снега и леда са тротоара испред породичних и 

вишепородичних стамбених и стамбено - пословних зграда, пословних просторија, 

односно зграда, помоћних и привремених објеката  који нису наведени у ставу 1. овог  

члана  дужни су да изврше власници, односно корисници наведених зграда, односно 

просторија.    

                        Чишћење и уклањање снега и леда са тротоара поред неизграђеног 

грађевинског земљишта дужни су да изврше власници, односно корисници 

неизграђеног грађевинског земљишта, а испред грађевинских објеката у изградњи 

извођач, односно инвеститор радова.                       

                        Уклоњени снег и лед са тротоара одлаже се на ивицу тротоара.                    

Забрањено је одлагање снега и леда на коловозним површинама.                       

                         Чишћење и уклањање снега и леда са коловоза јавних и 

некатегорисаних путева врши јавно предузеће које обавља делатност управљања 

путевима и улицама, у складу са одредбама закона којим је регулисано одржавање 

јавних путева и градске одлуке којoм је регулисано обављање делатности одржавања 

некатегорисаних путева. 

    

                                                                   Члан 19. 

 

    Чишћење и уклањање снега и леда са површина јавне намене наведених 

у ставу 1. члана 18. ове одлуке врши се по налогу ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК, а исте морају 

бити очишћене у року од 24 сата по престанку падавина. 

  ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК може наложити чишћење снега и леда и са других 

површина јавне намене које нису обухваћене Програмом чишћења снега и леда са  

 

 



 11 

 

површина јавне намене, уколико су за ово чишћење обезбеђена одговарајућа средства 

у буџету града Чачка. 

                         Предузеће је дужно да води дневник чишћења и уклањања снега и леда 

са површина јавне намене који оверава надзорни орган.             

                         Очишћен снег са одређених површина мора се одвозити одговарајућим 

возилима. 

                          

                                                     Уклањање леденица 

 

   Члан 20. 

  

 Власници односно корисници зграде, односно посебних делова зграде 

дужни су да уклањају леденице са крова и других спољних делова зграде које се 

граниче са јавном саобраћајном површином или другом површином јавне намене, ради 

спречавања и отклањања опасности за живот и здравље људи и безбедности добара и 

околине. 

                      За уклањање леденица са спољног дела зграде који је у саставу одређеног 

стана или другог посебног дела зграде, а који је доступан за уклањање, одговоран је 

власник односно корисник тог дела зграде.                  

                      У случају да није могуће уклањање леденица са зграде, власници, односно 

корисници зграде, односно посебног дела зграде, дужни су да благовремено поставе  

ознаке упозорења на опасност од обрушавања леденица, као и одговарајуће запреке 

ради обилажења угрожених делова површина из става 1. овог члана. 

 

   Финансирање чишћења и уклањања снега и леда са површина јавне намене 
 

    Члан 21.  

 

                       Средства за обављање послова чишћења и уклањања снега и леда са 

површина јавне намене обезбеђују се у буџету града, као и из других извора у складу 

са законом, а на основу Програма чишћења снега и леда са површина јавне намене.     

                       Град Чачак и ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ 

ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА КОМУНАЛАЦ, ЧАЧАК закључују уговор којим се регулишу 

међусобна права и обавезе у обављању послова чишћења и уклањања снега и леда са 

површина јавне намене, на основу Програма чишћења снега и леда са површина јавне 

намене. За обављање ових послова наведеном јавном предузећу припада накнада из  

буџета града Чачка, у складу са извршеним пословима предвиђеним Програмом 

чишћења снега и леда са површина јавне намене.  

                       Стручни надзор над извршењем Програма чишћења снега и леда са 

површина јавне намене врши ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК. 
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V. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КОНТИНУИТЕТА У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 
 

                                                                   Члан 22. 

 

                       Предузеће је дужно да у средствима јавног информисања или на други 

погодан начин обавести кориснике комуналне услуге о планираним или очекиваним  

сметњама и прекидима, који ће настати или могу настати у обављању делатности 

одржавања чистоће на површинама јавне намене, најкасније 24 сата пре очекиваног 

прекида у обављању делатности.  

 

                                                                   Члан 23. 

  

                      У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или 

прекида у обављању делатности одржавања чистоће на површинама јавне намене, 

Предузеће је дужно да одмах о томе обавести Градско веће града Чачка и да 

истовремено предузме мере за отклањање поремећаја.     

                     Уколико Предузеће не предузме мере за отклањање поремећаја у року који 

одреди Градско веће, Градско веће ће предузети мере за хитну заштиту комуналних 

објеката и друге имовине која је угрожена на терет Предузећа.   

                       По пријему обавештења о непланираном прекиду обављања делатности 

одржавања чистоће на површинама јавне намене, односно по утврђивању поремећаја  

или прекида у обављању ове делатности, Градско веће је дужно да предузме следеће 

мере: 

                       1)одреди ред првенства и начин пружања услуга оним корисницима код 

којих би услед прекида настала опасност по живот и рад грађана или рад правних и 

физичких лица, или би настала значајна, односно ненадокнадива штета; 

                       2)предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине 

која је угрожена;           

                        3)утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно 

прекид вршења делатности и учињену штету.   

 

VI. ИЗЈАШЊAВАЊЕ О КВАЛИТЕТУ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

 

 Члан 24. 

 

                        Предузеће је дужно да обезбеди корисницима услуга законом прописане 

услове који омогућавају брз и ефикасан контакт са Предузећем у вези квалитета и 

коришћења услуга.    

                        Корисници услуга обављања делатности одржавања чистоће на 

површинама јавне намене могу континуирано у току године достављати питања, 

примедбе и предлоге Предузећу, преко интернет странице Предузећа. 

 Предузеће је дужно да на достављена питања, примедбе и предлоге 

одговори у року од осам дана. 
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                                                                   Члан 25. 

 

 Предузеће је дужно да једном годишње у децембру месецу спроведе 

поступак изјашњавања корисника услуга о квалитету пружања услуга одржавања 

чистоће на површинама јавне намене у трајању од 30 дана и да извештај о резултатима 

изјашњавања достави органу градске управе надлежном за комуналне послове у року 

од 15 дана од окончаног изјашњавања. 

                       Орган градске управе надлежан за комуналне послове са достављеним 

извештајем о резултатима изјашњавања поступиће на начин прописан законом којим је 

регулисано обављање комуналних делатности. 

 

 VII. ОПШТЕ УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРАДА 

 

Уређење спољних делова зграда 

 
Члан 26. 

 

                         Власници односно корисници зграда дужни су да одржавају у чистом, 

естетски уређеном и технички исправном стању спољне делове зграда и то: фасаде, 

балконе и излоге, врата, прозоре, олуке, изложбене витрине, ограде, терасе и друге 

делове зграда и објеката видљиве са јавне површине. 

                        Спољни делови зграде су чисти, естетски уређени и исправни у смислу 

става 1. овог члана, ако нису оштећени, запрљани, исписани словима или другим 

знацима, излепљени плакатима, ако су уредно омалтерисани и офарбани у складу са 

постојећом фасадом зграде, односно ако на други начин не нарушавају естетски и 

архитектонски изглед зграде.  

      Власници односно корисници зграда дужни су да покрију одговарајућим 

поклопцем отворе за убацивање огревног и другог материјала у зграду, подрумске 

прозоре и водоравне отворе за осветљење просторија (светларнике), као и да их 

одржавају у исправном стању. Поклопац не сме бити од материјала који има повећану  

клизавост и мора бити постављен у равни проходне површине, на начин да не омета 

безбедно кретање. 

 

   Члан 27. 

 

На прозорима, терасама и балконима стамбених и пословних зграда 

забрањено је држати предмете који нарушавају спољни изглед зграде или који могу 

услед пада повредити пролазнике или нарушити сигурност имовине. 

Забрањено је са прозора, тераса или балкона просипати или одводити 

течност путем отвора или канала на површине јавне намене. 

Цвеће у саксијама може се држати на прозорима, терасама или 

балконима само у естетски обликованим посудама које су осигуране од пада и 

изливања воде на фасаду или друге делове зграде или на површину јавне намене.   

Забрањено је на прозорима, терасама, балконима, оградама и другим 

деловима зграда окренутим ка површинама јавне намене вешати и излагати рубље, 

постељину, тепихе и друге предмете који нарушавају спољни изглед зграде. 
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                                                                  Члан 28. 

 

 На спољним деловима зграде могу се постављати клима уређаји уколико 

не угрожавају безбедност пролазника и безбедно коришћење површине јавне намене. 

                         Власник, односно корисник зграде или посебног дела зграде дужан је да 

постави клима уређај на спољном делу зграде тако да онемогући изливање кондензата 

из клима уређаја на спољне делове те зграде или суседне зграде, односно да онемогући 

директно изливање кондензата на површину јавне намене.   

                

                                                                   Члан 29. 

 

                         Фирме, натписи и рекламе привредних субјеката могу се постављати на 

спољне делове зграда под условима и на начин одређен прописима о постављању  

мањих монтажних објеката привременог карактера.          

                         Власник, односно корисник светлеће фирме или рекламе дужан је да је 

искључи са електричне мреже уколико дође до квара на светлећој фирми или рекламе 

и да је у року од осам дана доведе у исправно стање. 

                         Власник, односно корисник фирме, натписа или рекламе постављене на 

спољним деловима зграде дужан је да их одржава у чистом стању, а ако се фирма, 

натпис или реклама запрља, оштети или боја делимично скине, дужан је да наведене 

недостатке отклони у року од осам дана од настанка недостатка.                                                  

                                                   

                                                                   Члан 30. 

 

                         Власник или корисник зграде или посебног дела зграде може изнад 

отвора на спољном делу зграде чији је власник, односно корисник, поставити тенду.    

                        Тенда се не може ослањати на површину јавне намене и мора се држати 

у уредном и чистом стању, о чему је дужно да се стара лице које је тенду поставило. 

             

                                                                Члан 31. 

 

                        Власници, односно корисници излога и витрина за излагање робе дужни 

су да их одржавају у чистом и исправном стању, да их осветле и естетски аранжирају. 

                        Забрањено је: 

                         1)држати амбалажу у излогу или витрини или складиштити или 

одлагати робу и амбалажу испред пословног простора; 

                         2)излагати робу изван излога или пословног простора, на улазним 

вратима, прозорима, оквирима излога и слично; 

      3)точити или конзумирати алкохолна или друга пића изван продајног 

пословног простора;  

                         4)постављати звучнике и појачала ради извођења музичког или другог 

програма или постављати додатне изворе светлости, испред пословног простора.  

 

Члан 32. 

 

                         Власници односно корисници зграда и посебних делова зграда могу 

изводити радове на постављању тенди, клима уређаја, фирми, натписа и реклама на  
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спољним деловима зграда које су проглашене за културно добро или уживају 

претходну заштиту ако претходно прибаве сагласност надлежне установе заштите 

културних добара која садржи услове за извођење наведених радова, у складу са 

одредбама закона којим је прописана заштита културних добара. 

                                                

                                     Поклопци на шахтама и сливницима 

 

      Члан 33. 

  

                         Поклопци на шахтама и сливницима морају бити постављени у равни 

проходне површине, на начин да не ометају безбедно кретање. 

                         Поклопци на шахтама и сливницима су део инфраструктурног објекта 

на коме се налазе и њих одржава лице које управља предметним инфраструктурним 

објектом, односно које је власник или корисник овог објекта. 

                         Лице из става 2. овог члана дужно је да редовно контролише и 

проверава исправност поклопаца на шахтама и сливницима и да одмах предузме мере 

на отклањању уочених недостатака. 

                         Дотрајали, оштећени, искривљени поклопци који производе буку или 

поклопци који недостају морају се заменити у најкраћем року. Уколико из оправданог 

разлога није могућа њихова тренутна замена, отвор шахта или сливника мора бити 

ограђен и прописно означен како би се обезбедила сигурност пешака и возила. За 

време коришћења отвора или сливника,  отвори се морају оградити преградом и 

обележити видљивим знаком, а након коришћења имају се прописно затворити на 

начин да не угрожавају безбедност пролазника и сигурност саобраћаја.          

                      Забрањено је уништавање, оштећење и померање поклопаца на шахтама и 

сливницима.  

                       Забрањено је заустављање и паркирање возила на шахтама и изнад или 

поред хидраната за воду. 

                                                       

                                                        Урбани мобилијар 

 

                                                                   Члан 34. 

 

    ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК може на површинама јавне намене постављати мање 

покретне објекте (јавне клупе, дечје реквизите и слично) који служе потпунијем 

коришћењу површина јавне намене (урбани мобилијар) без посебног одобрења 

надлежног органа. 

                    

                                                                    Члан 35. 

 

    ЈКП ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО ЧАЧАК може на тротоарима и другим 

површинама јавне намене осим коловоза, постављати жардињере са зеленилом, уз 

сагласност ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК. 

    Сагласност из става 1. овог члана садржи услове за постављање 

жардињере на површини јавне намене. 

    ЈКП ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО ЧАЧАК дужно је да облик, величину и 

материјал жардињера које поставља на површинама јавне намене прилагоди  
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непосредној околини и функцији жардињере, као и да остави најмање 2,20 метара 

слободног простора за несметан пролаз пешака.           

                    Зеленило у жардињерама се мора редовно одржавати и гајити, а жардињере 

одржавати у исправном и уредном стању. 

  

                                                                     Члан 36. 

  

                     На површинама јавне намене могу се постављати јавне клупе. 

                      Јавне клупе морају бити израђене у складу са амбијенталном целином у 

којој се постављају, од материјала који обезбеђује њихову трајност, једноставно 

одржавање и сврсисходно коришћење. 

                      ЈКП ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО ЧАЧАК поставља јавне клупе на зеленим 

површинама којима управља, а ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК поставља јавне клупе на осталим 

површинама јавне намене. 

    Јавно предузеће које је поставило јавне клупе дужно је да их одржава у 

исправном, уредном и чистом стању. 

 

                                                                    Члан 37. 

  

                      Власници односно корисници објеката и терена за спорт, рекреацију и 

забаву (стадиони, аутодроми, хиподроми, излетишта и слични објекти и простори) 

дужни су да наведене објекте и површине одржавају уредно и чисто, а уређаје и 

инсталације на њима у исправном и безбедном стању, у складу са важећим прописима.                      

                      На просторима и објектима из претходног става морају се на видном 

месту истаћи техничка и хигијенска упутства о коришћењу ових објеката, а посетиоци 

су дужни да се придржавају ових упутстава.     

                      ЈКП ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО ЧАЧАК поставља и дужно је да одржава 

дечје реквизите на јавним зеленим површинама (љуљашке, тобогане, клацкалице и 

слично) у исправном, безбедном и чистом стању, у складу са важећим прописима.                      

                       ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК поставља и дужно је да одржава дечје реквизите и 

терене за спорт и рекреацију на просторима између отворених стамбених блокова у 

исправном, безбедном и чистом стању, у складу са важећим прописима.                      

 

    Члан 38. 

 

  Забрањено је оштећивати, ненаменски користити или премештати са 

места на којима су постављене јавне клупе, реквизите за дечје игре, други урбани 

мобилијар или справе за вежбање на теренима за спорт и рекреацију, на површинама 

јавне намене.        

 

Плакатирање 

 

                                                                  Члан 39. 

 

                       Лепљење или постављање плаката којима се одређена лица рекламирају 

и препоручују или се грађани обавештавају о одређеним лицима или догађајима, врши  
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се искључиво на информативним и рекламним паноима (билборди, огласни стубови и 

рекламне витрине).                  

                       Лепљење или постављање умрлица врши се искључиво на одговарајућим 

паноима или таблама намењеним за ову сврху. 

                        Постављање информативних и рекламних паноа и паноа намењених за 

лепљење умрлица врши се на начин и под условима одређеним прописима о 

постављању мањих монтажних објеката привременог карактера. 

    Забрањено је лепити или постављати плакате, налепнице, огласе, 

умрлице и слично по зидовима зграда, излозима локала, оградама, стаблима дрвећа, 

стубовима и другим објектима на површинама јавне намене, односно ван места која су 

предвиђена за ту намену. 

 

                                             Уређење дворишта и башта 

 

 Члан 40. 

 

    Власници односно корисници дворишта, баште, воћњака, неизграђеног 

грађевинског земљишта и друге сличне површине дужни су да наведене површине 

одржавају у уредном стању и то тако да на овим површинама буде орезано зеленило, 

покошена трава, коров и шибље, покупљен отпад и слично. 

                      Власници односно корисници површина из става 1. овог члана дужни су 

да одржавају у исправном и уредном стању ограде на наведеним површинама. 

                       Неизграђене парцеле, као и грађевинске парцеле на којима је започета 

изградња објеката, морају се одржавати уредно и чисто. 

                      Забрањено је у двориштима зграда, баштама, воћњацима, неизграђеном 

грађевинском земљишту и на другим сличним површинама:                

                      1)депоновати, односно складиштити, отпадни грађевински материјал, 

отпад или други материјал, остављати хаварисана или дотрајала возила, мање 

монтажне објекте и слично; 

                     2)палити смеће, траву, коров и други отпад; 

                      3)испуштати отпадне воде или друге течности у своје или суседно 

двориште; 

                     4)изливати или испуштати фекалије у своје или суседно двориште. 

                                         

Заштита зелених површина 

 

Члан 41. 

 

                      Забрањено је кретање, заустављање и паркирање возила по зеленим 

површинама поред улица, унутар и између стамбених блокова, поред и између 

вишепородичних стамбених, стамбено - пословних и пословних зграда.                      

                     За радње из става 1. овог члана одговорно је лице које је радњу извршило, 

а уколико то лице није идентификовано, одговоран је власник, односно корисник 

возила.                                    

                     Забрањено је вађење или сечење дрвећа, орезивање или ломљење дрвећа 

односно грана на дрвећу, као и оштећење дрвећа или других засада на површинама 

поред улица, унутар и између стамбених блокова, поред и између вишепородичних  
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стамбених, стамбено - пословних и пословних зграда које нису јавне зелене површине, 

без одлуке органа управљања зградом донете у складу са посебним законом.                                         

       

                                Складиштење грађевинског материјала 

 

  Члан 42. 

 

   Забрањено је складиштење огрева, грађевинског и другог материјала на 

површинама јавне намене. 

                      Изузетно,  огрев, грађевински и други материјал могу се складиштити на 

површинама јавне намене ако се претходно прибави одобрење органа управе града 

надлежног за комуналне послове, најдуже осам дана.                   

                      Складиштење огрева, грађевинског и другог материјала у смислу става 1. 

овог члана је свако држање наведеног материјала дуже од 24 часа. 

 

 Члан 43. 

 

  Подносилац захтева за издавање одобрења за складиштење огрева, 

грађевинског и другог материјала на површинама јавне намене дужан је да у захтеву 

наведе број катастарске парцеле, катастарску општину и тачну адресу где намерава да  

складишти наведени материјал, површину заузећа површине јавне намене, количину 

материјала који се складишти и време за које се тражи одобрење.                      

                        Одобрење за складиштење огрева на површини јавне намене издаће се 

лицу које је власник или корисник стамбеног или пословног простора које се греје на  

чврсто гориво а није у могућности да на други начин унесе гориво у свој објекат или 

двориште. 

                       Одобрење за складиштење грађевинског и другог материјала на 

површини јавне намене издаће се лицу које је прибавило грађевинску дозволу или 

друго одобрење за извођење грађевинских радова на свом објекту или грађевинској 

парцели, а није у могућности  да на други начин унесе грађевински или други 

материјал у свој објекат или парцелу. 

    Лице из става 2. овог члана дужно је да уз захтев приложи доказ да је 

власник или корисник стамбеног или пословног простора које се греје на чврсто 

гориво, а лица из става 2. и 3. овог члана дужна су да уз захтев приложе ситуациони 

план планираног заузећа израђен и потписан од стране одговорног пројектанта, као и 

доказ о плаћању локалне комуналне таксе.  

                      

                                                                   Члан 44. 

 

    На грађевинским парцелама на којима је у току изградња, као и на 

грађевинским парцелама на којима је изградња заустављена, грађевински материјал 

мора бити прописно и уредно складиштен тако да се спречи расипање материјала и  

дизање прашине по површинама јавне намене и суседним парцелама, а ископана 

земља одвежена или распланирана. 
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Испуштање фекалних вода 

 

                                                                   Члан 45. 

 

                       Фекалне отпадне воде се испуштају у фекалну канализацију.          

                       Ако у улици нема фекалне канализације, фекалне отпадне воде морају се 

испуштати у септичке јаме. 

                        У улицама и деловима насеља у којима је изграђена фекална 

канализација, забрањена је употреба септичких јама и пољских нужника. Власници 

септичких јама и пољских нужника у улицама и деловима насеља у којима је 

изграђена фекална канализација дужни су да своје санитарне уређаје прикључе на 

фекалну канализацију у року од шест месеци од дана пуштања у рад новоизграђене 

фекалне канализације, а постојеће нужнике и септичке јаме да очисте, дезинфикују и 

затрпају одмах по прикључењу санитарних уређаја на фекалну канализацију.             

                       Јавно предузеће које обавља послове црпљења, одвоза и третирања 

фекалија из септичких јама у складу са одредбама посебне одлуке дужно је да изврши  

чишћење септичких јама и нужника на захтев власника или корисника. Власник или 

корисник септичке јаме или нужника дужан је да наведеном предузећу плати накнаду 

за изношење фекалија, у складу са ценовником тог предузећа.  

.  

                                        Раскопавање површина јавне намене 

 

    Члан 46. 

 

   Раскопавање површина јавне намене може се вршити ради постављања, 

реконструкције, одржавања и уклањања подземних инсталација и објеката, као и ради 

постављања надземних објеката као што су: стубови, панои, рекламне табле и слично. 

    Поправка раскопане површине јавне намене је извођење радова на 

затрпавању ископа и израда завршних слојева површине јавне намене. 

                      Свако ко врши раскопавање јавне површине мора имати уговор закључен 

са ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК којим се регулишу права и обавезе у погледу поправке 

раскопане површине јавне намене. Уговор садржи саобраћајно - техничке услове за 

извођење наведених радова, обавезу инвеститора да изврши поправку раскопане 

површине јавне намене, као и услове и начин наведене поправке. 

   Јавна предузећа која имају право својине или коришћења на подземним 

инсталацијама и објектима који захтевају континуирано извођење радова на 

одржавању и поправци ових инсталација и објеката, могу закључити и годишњи 

уговор са ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК, полазећи од годишњег процењеног и планираног 

обима посла тог предузећа на одржавању и поправци инсталација и објеката. 

                                                               

                                                                  Члан 47. 

 

                       Раскопавање површина јавне намене врши се на основу одобрења за 

раскопавање површина јавне намене које издаје орган градске управе надлежан за 

комуналне послове и у складу са издатим одобрењем.             

               

                   



 20 

 

                   Изузетно, раскопавање површине јавне намене може се вршити и на основу 

грађевинске дозволе, односно одговарајућег решења о одобрењу извођења радова на 

изградњи, реконструкцији, одржавању, уклањању или постављању објеката 

набројаних у члану 46. став 1. ове одлуке, без прибављања посебног одобрења за 

раскопавање површине јавне намене.                     

                    У случају из става 2. овог члана, инвеститор радова дужан је да најкасније 

24 сата пре отпочињања радова закључи уговор са ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК о регулисању 

права и обавеза у погледу поправке раскопане површине јавне намене и да у истом 

року достави пријаву радова на раскопавању површина јавне намене органу управе 

града надлежном за инспекцијске послове. Уз пријаву радова на раскопавању 

површине јавне намене, инвеститор је дужан да достави фотокопију уговора са ЈП 

ГРАДАЦ ЧАЧАК о регулисању права и обавеза у погледу поправке раскопане 

површине јавне намене. 

                     Уколико инвеститор радова наведених у ставу 2. овог члана изводи радове 

на јавној зеленој површини, дужан је да пре закључења уговора са ЈП ГРАДАЦ 

ЧАЧАК прибави услове ЈКП ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО ЧАЧАК о мерама које се морају 

предузети у циљу заштите јавне зелене површине, а ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК је дужно да 

прибављене услове заштите јавне зелене површине унесе у уговор који закључује са 

инвеститором. 

                     Уколико инвеститор радова наведених у ставу 2. овог члана изводи радове 

на површини јавне намене који утичу на режим саобраћаја, дужан је да прибави 

решење о давању сагласности на пројекат привремене саобраћајне сигнализације које 

издаје орган градске управе надлежан за послове саобраћаја. 

   Инвеститор радова наведених у ставу 2. овог члана, дужан је да уз 

пријаву планираних радова коју подноси органу управе града надлежном за 

инспекцијске послове достави и фотокопију услова ЈКП ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО 

ЧАЧАК, односно фотокопију решења о давању сагласности на пројекат привремене 

саобраћајне сигнализације, у случајевима наведеним у ставу 4. и 5.овог члана. 

 

                                                                   Члан 48. 

 

   Раскопавање површина јавне намене може се отпочети и без претходно 

прибављеног одобрења  надлежног органа у случају настанка елементарних непогода 

или отклањања кварова на инсталацијама који захтевају хитно отклањање. 

   У случају из става 1. овог члана, инвеститор радова је дужан да одмах, а 

најкасније у року од 72 часа, о започетом раскопавању поднесе пријаву органу градске 

управе надлежном за инспекцијске послове. Инвеститор је дужан да уз пријаву 

поднесе фотокопију уговора закљученог са ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК којим се регулишу 

права и обавезе у погледу поправке раскопане површине јавне намене. Комунални 

инспектор је дужан, одмах по пријему пријаве започетог раскопавања, да изврши 

инспекцијски надзор раскопавања површине јавне намене и проверу испуњености 

услова прописаних у ставу 1. овог члана за раскопавање површине јавне намене без 

претходно прибављеног одобрења за раскопавање површине јавне намене.                     

                       Уколико је инвеститор радова започео раскопавање површине јавне 

намене без прибављеног одобрења надлежног органа противно условима прописаним 

у ставу 1. овог члана или није поднео пријаву са фотокопијом уговора закљученог са  
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ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК, комунални инспектор наложиће решењем обуставу радова на 

раскопавању и издаће одговарајући прекршајни налог. 

  

                                                                    Члан 49. 

  

                      Уз захтев за издавање одобрења за раскопавање подноси се:  

                       1)изјава инвеститора о врсти радова и року у коме ће радови бити 

обављени, са бројем и датумом грађевинске дозволе или другог одобрења за изградњу, 

постављање или реконструкцију објекта због чијег прикључења се врши раскопавање,  

уколико се раскопавање врши ради прикључења објекта на комуналну 

инфраструктуру;  

                      2)скица трасе раскопавања површине јавне намене са ближим подацима о 

инсталацији, објекту или уређају који се поставља, односно прикључује на подземне 

инсталације;                   

                       3)фотокопија одобрења надлежног јавног предузећа којим се одобрава 

прикључење на одређену инсталацију (водоводну, канализациону, топловодну и 

слично);                   

                       4)уговор закључен са ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК којим се регулишу права и 

обавезе у погледу заштите и поправке раскопане површине јавне намене;                    

                       5)сагласност предузећа које на делу где се врши раскопавање поседује 

инсталације (ПТТ, водовод, електроинсталације и сл.);                  

                        6)услови ЈКП ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО ЧАЧАК о мерама које се морају 

предузети у циљу заштите јавне зелене површине, ако се раскопавање врши на јавној 

зеленој површини;                     

                        7)фотокопија решења о давању сагласности на пројекат привремене 

саобраћајне сигнализације, уколики раскопавање утиче на постојећи режим саобраћаја. 

                        Одобрење за раскопавање површине јавне намене садржи нарочито: 

податке о подносиоцу захтева, радовима који се одобравају, локацији на којој се 

радови изводе, времену почетка и завршетка радова и року за поправку површине 

јавне намене.        

                        Надлежни орган одбиће захтев за издавање одобрења за раскопавање 

површине јавне намене ради прикључења грађевинског објекта на постојећу 

инфраструктурну мрежу уколико је инвеститор био дужан да прибави грађевинску 

дозволу, односно одговарајуће одобрење за изградњу прикључка овог грађевинског 

објекта на постојећу инфраструктурну мрежу а инвеститор ову грађевинску дозволу, 

односно одобрење није прибавио. 

                       Надлежни орган дужан је да достави примерак одобрење за раскопавање 

површине јавне намене органу градске управе надлежном за послове инспекције. 

                       Инвеститор радова на раскопавању површине јавне намене дужан је да, 

најкасније 24 сата пре отпочињања раскопавања, поднесе пријаву радова органу 

управе града надлежном за инспекцијске послове. 

 

 Члан 50. 

 

   Када инвеститор започне раскопавање површине јавне намене без 

одобрења, комунални инспектор наложиће инвеститору да обустави радове на  
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раскопавању, одредиће рок за накнадно прибављање одобрења за раскопавање који не 

може бити дужи од 24 часа и издаће одговарајући прекршајни налог.                 

                       Уколико инвеститор не обустави радове на раскопавању и у остављеном 

року не прибави одобрење за раскопавање, комунални инспектор ће решењем 

наложити враћање раскопане површине јавне намене у првобитно стање. 

 

 Члан 51. 

 

   Инвеститор радова на раскопавању површина јавне намене, дужан је да 

без одлагања поправи раскопану површину јавне намене, у складу са условима 

одређеним у уговору са ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК и одобрењу за раскопавање, ако је 

одобрење издато.                    

                         Радови се морају извести у складу са важећим прописима и техничким 

нормативима и стандардима који важе у грађевинарству, а односе се на изградњу и 

реконструкцију улица и путева.                        

   Новосаграђене и реконструисане улице не могу се раскопавати у року од 

три године од завршетка изградње или реконструкције, осим у случају из члана 48. 

став 1. ове одлуке.                     

                         Уколико се на делу асфалтираних тротoара изврши ископ рова за 

постављање инсталација, ширине веће од трећине укупне ширине тротоара без 

ивичњака, инвеститор радова  на раскопавању дужан је да уради поправку рова и 

асфалтирање комплетне површине тротоара асфалтом гранулације 0-8 mm, мин. 

дебљине 5 cm.   

      ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК дужно је да врши надзор над извођењем радова на 

поправци раскопане површине јавне намене ради утврђивања чињенице да ли је 

инвеститор извршио поправку раскопане површине јавне намене у складу са условима 

одређеним у уговору са ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК и одобрењу за раскопавање, ако је 

одобрење издато и да о извршеном надзору састави записник.                      

                      Уколико инвеститор не поступи у складу са одредбом става 1. овог члана, 

комунални инспектор ће решењем наложити поправку раскопане површине јавне 

намене у року од три дана, а евентуално принудно извршење ће спровести преко ЈП 

ГРАДАЦ ЧАЧАК, на терет инвеститора који је извршио раскопавање. 

 

 Члан 52. 

 

 Раскопавање површина јавне намене које су државни путеви регулисано 

је посебним прописима. 

 При изградњи нове улице или реконструкцији постојеће, инвеститор је 

дужан да благовремено, у складу са прописима о путевима, обавести јавност и имаоце 

права на објектима и инсталацијама уграђеним у труп јавног пута, о планираним 

радовима. 
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             Одржавање тргова, платоа и пешачких стаза 

 
 Члан 53. 

 

                      ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК дужно је да одржава у исправном и употребљивом 

стању тргове, платое, пешачке стазе, пешачке пролазе, пешачке мостове и друге јавне 

саобраћајне површине које нису делови општинских путева и улица, као и да поправи 

оштећења настала на наведеним површинама одмах по настанку. 

 

 

 

VIII. ОПШТЕ УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СЕОСКИХ НАСЕЉА 

 

 Члан 54. 

 

                         Одредбе ове одлуке којима је прописано опште уређење и одржавање 

града сходно се примењују и на уређење и одржавање сеоских насеља.                   

                        Власници односно корисници дворишта стамбених и пословних објеката 

и осталог неизграђеног земљишта на сеоском подручју дужни су да одржавају чистоћу 

у својим двориштима и неизграђеном земљишту у циљу заштите и унапређења 

животне средине. 

                         Канали за одвођење атмосферских вода поред дворишта и неизграђеног 

земљишта из става 2. овог члана морају се одржавати у чистом и уредном стању.   

                                             

                                                  

                                                                  Члан 55. 

 

 У циљу одржавања хигијене у сеоским насељима, забрањено је:                       

                       1)депоновати, односно складиштити смеће и други отпадни материјал и 

правити дивље депоније; 

                        2)изливати или испуштати фекалије, отпадне воде и осоку из објеката за 

држање животиња у  своје или суседно двориште, јавне канале, реке и потоке, на јавне 

и некатегорисане путеве и остале површине јавне намене;                        

                         3)празнити септичке јаме и нужнике на површине јавне намене, у 

канале, реке и потоке;                    

                        4)палити смеће, траву, коров и други отпад; 

     5)оштећивати комуналне објекте;                       

     6)вршити друге радње којима се нарушава комунални ред. 

 

                   IX.ПОСТУПАЊЕ СА ПРИНУДНО УКЛОЊЕНИМ СТВАРИМА 

 

                                                                     Члан 56. 

 

                       Власници принудно уклоњених ствари и других предмета дужни су да их 

преузму у року од 120 дана од дана принудног уклањања.                  

                        Поступање са принудно уклоњеним возилима прописано је градском 

одлуком о обављању комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима. 
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                       Принудно уклоњене ствари и други предмети који нису преузети у року 

прописаном ставом 1. овог члана имају својство напуштене ствари у смислу закона 

којим се уређују својинскоправни односи.                      

                        Орган градске управе који је извршио принудно уклањање ствари и 

других предмета дужан је да обезбеди чување принудно уклоњених ствари  и других 

предмета до истека рока одређеног ставом 1. овог члана, са пажњом доброг домаћина. 

   По истеку рока одређеног ставом 1. овог члана, орган градске управе који 

је извршио принудно уклањање ствари и других предмета може наведене ствари и 

предмете продати ради намирења трошкова поступка, одношења, лежарине, односно 

чувања и других доспелих трошкова.             

                     Продаја принудно уклоњених ствари и предмета по истеку рока обавезног 

чувања извршиће се на начин и под условима прописаним за отуђење покретних 

ствари у јавној својини Града. 

 

X. НАДЗОР 
 

 Члан 57. 

 

                        Инспекцијски надзор над спровођењем одредба ове одлуке врши 

комунална инспекција. 

                       Комунално-полицијске и друге послове на одржавању комуналног реда 

уређеног овом одлуком и контролу примене одлуке врши комунална полиција. 

 

 XI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

  Члан 58. 

  

                        Новчаном казном у износу од 60.000 динара казниће се за прекршај 

правно лицe, ако:                      

                       1)не достави Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене у 

прописаном року (члан 4. став 2. Одлуке); 

                        2)не одржава чистоћу на површинама јавне намене које су одређене 

Програмом одржавања чистоће на површинама јавне намене (члан 5. став 1. Одлуке);                    

                        3)не одржава чистоћу на површинама јавне намене на прописан начин 

(члан 5. став 2, 3, 5, 6, 7 и 8. Одлуке);  

                       4)не достави распоред прања улица органу градске управе надлежном за 

инспекцијски надзор (члан 5. став 9. Одлуке);  

                        5)не постави довољан број корпи за отпатке или их не постави на 

прописан начин (члан 6. став 1. Одлуке);  

                       6)не постави одговарајући број корпи за отпатке или не изнесе смеће или 

не очисти површину јавне намене на основу уговора са организатором јавног скупа, 

друге манифестације или активности (члан 7. став 6. Одлуке) 

                       7)не одржава јавни тоалет у исправном и чистом стању (члан 12. став 2.  

Одлуке);                       

                        8)не одржава јавно купалиште и постављену опрему у исправном и 

чистом стању или не постави упутство за коришћење објеката (члан 13. став 1. и 2. 

Одлуке);         
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                        9)не одржава јавне чесме, фонтане или друге уређене водене површине 

на површинама јавне намене или их не одржава на прописан начин (члан 14. став 1, 2. 

и 4. Одлуке); 

                       10)не достави Програм чишћења снега и леда са површина јавне намене 

Градском већу у прописаном року или га не достави органу градске управе надлежном 

за инспекцијске послове у прописаном року (члан 17. став 3. и став 5. Одлуке); 

                       11)не врши чишћење и уклањање снега и леда са површина јавне намене 

у складу са Програмом чишћења снега и леда са површина јавне намене или не врши 

на прописан начин (члан 18. став 1. и 2. Одлуке);       

                        12)не одговори на достављена питања, примедбе и предлоге у 

прописаном року (члан 24. став 3. Одлуке); 

                        13)не спроведе поступак изјашњавања корисника услуга на прописан 

начин или не достави извештај о резултатима изјашњавања надлежном органу у 

прописаном року (члан 25. став 1. Одлуке); 

 14)не изврши извршно решење комуналног инспектора донето на основу   

одредби ове одлуке. 

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

од 10.000 динара одговорно лице у правном лицу.               

                        За прекршаје из овог члана комунални инспектор, односно комунални 

полицајац, издаје прекршајни налог у складу са законом. 

 

                                                                    Члан 59. 

 

 Новчаном казном у износу од 60.000 динара казниће се за прекршај 

правно лице, ако:    

                       1)не одржава чистоћу на површинама јавне намене или на површинама 

које су дворишни простор око објеката, односно зграда јавне намене на начин 

прописан чланом  7. став 1. и 3. Одлуке; 

 2)не одржава чистоћу на јавним зеленим површинама у парковима на 

прописан начин (члан 7. став 2. Одлука);  

 3)не одржава чистоћу на површини јавне намене испред и око објекта 

чији је власник или корисник (члан 7. став 4. и 5. Одлуке); 

 4)не закључи уговор са Предузећем, као организатор јавног скупа, јавне 

манифестације или друге активности на површини јавне намене (члан 7. став 6. 

Одлуке); 

                       5)не очисти површину јавне намене од отпадака или материјала насталог 

извођењем радова (члан 8. Одлуке); 

                       6)не поступи на начин прописан чланом 9. Одлуке; 

                       7)не поступи на начин прописан чланом 10. Одлуке;                        

                       8)поступи супротно забрани прописаној чланом 11. Одлуке; 

 9)не одржава привремени јавни тоалет у исправном и чистом стању (члан 

12. став 5. Одлуке);                       

                       10)оштећује јавни тоалет или опрему постављену у јавни тоалет (члан 12. 

став 6. Одлуке);                  

                       11)не придржава се истакнутог упутства за коришћење јавне плаже или 

постављене опреме (члан 13. став 2. Одлуке);   

                       12)поступи супротно члану 14. став 5. Одлуке; 
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                      13)не изврши чишћење и уклањање снега и леда са површина са којих је 

дужно да изврши чишћење и уклањање снега или не изврши на прописан начин (члан 

18. став 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Одлуке);  

                       14)не уклони леденице са крова или других спољних делова зграде или 

не постави ознаке упозорења и одговарајуће запреке (члан 20. став 1, 2 и 3. Одлуке); 

                       15)не одржава спољне делове зграде у чистом, естетски уређеном и 

исправном стању или не покрије одговарајућим поклопцем отворе за убацивање 

огревног и другог материјала, подрумске прозоре и водоравне светларнике на 

прописан начин (члан 26. став 1. и 3. Одлуке);                      

                     16)поступи супротно члану 27, 28, 29, 31. став 1. и 2, 32 или 33. Одлуке;              

                      17)постави тенду на непрописан начин или је не одржава у уредном и 

чистом стању (члан 30. Одлуке);                       

                      18)постави жардињеру на површини јавне намене супротно прописаним 

условима или постављену жардињеру не одржава на прописан начин (члан 35. став 1, 

2, 3. и 4. Одлуке); 

 19)постави јавну клупу на површини јавне намене супротно прописаним 

условима или постављену јавну клупу не одржава на прописан начин (члан 36. став 2. 

и 4. Одлуке); 

 20)не одржава објекте и терене за спорт и рекреацију на прописан начин 

или не постави упутство за коришћење (члан 37. став 1 и 2. Одлуке); 

 21)не одржава дечје реквизите на прописан начин (члан 37. став 3. 

Одлуке); 

 22)не одржава дечје реквизите и терене за спорт и рекреацију на 

прописан начин (члан 37. став 4. Одлуке); 

 23)поступи супротно забрани прописаној чланом 38. Одлуке; 

 24)лепи или поставља плакате, налепнице, огласе, умрлице и слично на 

начин супротан забрани прописаној чланом 39. став 4. Одлуке;                      

                        25)не одржава дворишта, баште, воћњаке, неизграђено грађевинско 

земљиште и друге сличне површине у уредном стању или не одржава ограду на 

наведеним површинама на прописан начин или не одржава неизграђене парцеле и 

грађевинске парцеле на којима је започета градња објекта уредно и чисто (члан 40. 

став 1, 2 и 3. Одлуке); 

 26)поступи супротно забрани прописаној чланом 40. став 4. Одлуке;                        

                       27)поступи супротно забрани прописаној чланом 41. став 1. и 3. Одлуке;              

                        28)складишти огрев или грађевински или други материјал на 

површинама јавне намене без прибављеног одобрења или противно одобрењу (члан 

42. став 1. и 2. Одлуке);  

                       29)не складишти грађевински материјал на прописан начин (члан 44. 

Одлуке); 

 30)не испушта фекалне отпадне воде у фекалну канализацију или у 

септичку јаму ако у улици нема изграђене фекалне канализације (члан 45. став 1 и 2. 

Одлуке); 

                      31)поступи супротно забрани прописаној чланом 45 став 3. Одлуке; 

                      32)отпочне раскопавање површине јавне намене без одобрења надлежног 

органа у случају настанка елементарних непогода или отклањања кварова на 

инсталацијама који захтевају хитно отклањање, а благоврeмено не поднесе пријаву 

надлежном органу са прописаним доказима (члан 48. став 2. Одлуке);                        
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                       33)не одржава тргове, платое, пешачке стазе, пешачке пролазе, пешачке 

мостове и друге јавне саобраћајне површине које нису делови општинских путева и 

улица на прописан начин (члан 53. Одлуке); 

 34)не одржава чистоћу у свом дворишту или неизграђеном земљишту 

или не одржава канале за одвођење атмосферских вода поред дворишта или 

неизграђеног земљишта (члан 54. став 2. и 3. Одлуке); 

                      35)поступи супротно забрани прописаној чланом 55. Одлуке.                     

                      36)не изврши извршно решење комуналног инспектора донето на основу  

одредби ове одлуке.      

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

од 10.000 динара одговорно лице у правном лицу.             

                       За прекршаје из овог члана комунални инспектор, односно комунални 

полицајац, издаје прекршајни налог у складу са законом. 

 

  Члан 60. 

 

 Новчаном казном у износу од 150.000 динара казниће се за прекршај 

правно лице, ако:   

 1)врши раскопавање површине јавне намене без одобрења надлежног 

органа или не врши раскопавање површине јавне намене у складу са издатим 

одобрењем (члан 47. став 1.Одлуке);                     

                        2)врши раскопавање површине јавне намене без одобрења надлежног 

органа и закљученог уговора са ЈП „Градац“ Чачак, или благовремено не поднесе 

пријаву радова на раскопавању површине јавне намене са прописаним доказима, или 

изводи радове на раскопавању јавне зелене површине а не прибави услове ЈКП 

„Градско зеленило“ Чачак (члан 47. став 3. и 4. Одлуке);  

                       3)не изврши поправку раскопане површине јавне намене или не изврши 

поправку на прописан начин или у прописаном року (члан 51. став 1, 2, 3 и 4. Одлуке).                

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

од 25.000 динара одговорно лице у правном лицу.  

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

од 75.000 динара предузетник. 

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

од 25.000 динара физичко лице. 

                       За прекршаје из овог члана комунални инспектор, односно комунални 

полицајац, издаје прекршајни налог у складу са законом. 

          

                                              Члан 61. 

 

                        Новчаном казном у износу од 10.000 динара казниће се за прекршај 

физичко лице, ако:                     

                       1)не одржава чистоћу на површинама јавне намене или на површинама 

које су дворишни простор око објеката, односно зграда јавне намене на начин 

прописан чланом  7. став 1. и 3.Одлуке;                           

 2)не одржава чистоћу на површини јавне намене испред и око објекта 

чији је власник или корисник (члан 7. став 4. и 5. Одлуке); 
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                       3)не закључи уговор са Предузећем, као организатор јавног скупа, јавне 

манифестације или друге активности на површини јавне намене (члан 7. став 6. 

Одлуке); 

                       4)не очисти површину јавне намене од отпадака или материјала насталог 

извођењем радова (члан 8. Одлуке); 

                       5)не поступи на начин прописан чланом 9. Одлуке; 

                       6)не поступи на начин прописан чланом 10. Одлуке;                        

                       7)поступи супротно забрани прописаној чланом 11. Одлуке;   

                       8)не одржава привремени јавни тоалет у исправном и чистом стању (члан 

12. став 5. Одлуке);           

                       9)оштећује јавни тоалет или опрему постављену у јавни тоалет (члан 12. 

став 6.  Одлуке);                  

                       10)не придржава се истакнутог упутства за коришћење јавне плаже или 

постављене опреме (члан 13. став 2. Одлуке);                      

                      11)поступи супротно члану 14. став 5. Одлуке; 

                      12)не изврши чишћење и уклањање снега и леда са површина са којих је 

дужно да изврши чишћење и уклањање снега или не изврши на прописан начин (члан 

18. став 3, 6, 7 и 8. Одлуке);  

                       13)не уклони леденице са крова или других спољних делова зграде или 

не постави ознаке упозорења и одговарајуће запреке (члан 20. став 1, 2 и 3. Одлуке); 

                       14)не одржава спољне делове зграде у чистом, естетски уређеном и 

исправном стању или не покрије одговарајућим поклопцем отворе за убацивање 

огревног и другог материјала, подрумске прозоре и водоравне светларнике на 

прописан начин (члан 26. став 1. и 3. Одлуке);  

15)поступи супротно члану 27, 28, 29, 31. став 1. и 2, 32 или 33. Одлуке;               

                       16)постави тенду на непрописан начин или је не одржава у уредном и 

чистом стању (члан 30. Одлуке);              

                      17)не одржава објекте и терене за спорт и рекреацију на прописан начин 

или не постави упутство за коришћење(члан 37. став 1. и 2. Одлуке); 

                      18)поступи супротно забрани прописаној чланом 38. Одлуке; 

                       19)лепи или поставља плакате, налепнице, огласе, умрлице и слично на 

начин супротан забрани прописаној чланом 39. став 4. Одлуке;               

                       20)не одржава дворишта, баште, воћњаке, неизграђено грађевинско 

земљиште и друге сличне површине у уредном стању или не одржава ограду на 

наведеним површинама на прописан начин или не одржава неизграђене парцеле и  

грађевинске парцеле на којима је започета градња објекта уредно и чисто (члан 40. 

став 1, 2 и 3. Одлуке); 

                      21)поступи супротно забрани прописаној чланом 40. став 4. Одлуке;                      

                      22)поступи супротно забрани прописаној чланом 41. став 1. и 3. Одлуке;              

                       23)складишти огрев или грађевински или други материјал на 

површинама јавне намене без прибављеног одобрења или противно одобрењу (члан 

42. став 1. и 2. Одлуке);  

                       24)не складишти грађевински материјал на прописан начин (члан 44. 

Одлуке); 

                       25)не испушта фекалне отпадне воде у фекалну канализацију или у 

септичку јаму ако у улици нема изграђене фекалне канализације (члан 45. став 1. и 2. 

Одлуке); 
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                      26)поступи супротно забрани прописаној чланом 45. став 3. Одлуке; 

                      27)отпочне раскопавање површине јавне намене без одобрења надлежног 

органа у случају настанка елементарних непогода или отклањања кварова на  

инсталацијама који захтевају хитно отклањање, а благоврeмено не поднесе пријаву 

надлежном органу са прописаним доказима (члан 48. став 2. Одлуке);          

                      28)не одржава чистоћу у свом дворишту или неизграђеном земљишту или 

не одржава канале за одвођење атмосферских вода поред дворишта или неизграђеног 

земљишта (члан 54. став 2. и 3. Одлуке);                      

                       29)поступи супротно забрани прописаној чланом 55. Одлуке.             

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

од 30.000 динара предузетник.           

                        За прекршаје из овог члана комунални инспектор, односно комунални 

полицајац, издаје прекршајни налог у складу са законом. 

 

XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
  

                                                                   Члан 62. 

  

 Даном ступања на снагу ове одлуке, престајe да важи Одлука о 

комуналном реду и општем уређењу („Службени лист града Чачка“ бр.11/15 и 26/16), 

Одлука о јавним чесмама, фонтанама и другим уређеним воденим површинама на 

територији општине Чачак („Службени лист општине Чачак“ број 9/07 и 9/11 - др. 

одлука) и Одлука о одређивању комуналне делатности одржавања јавног WC-a 

(„Службени лист града Чачка“ број 16/09).   

 

   Члан 63. 

 

                        Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу града Чачка“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

   Број:_______________________ 

     ___________________________ 

 

 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА 

         Игор Трифуновић 
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BPA3JIO}KEIbE

Ilpaenz ocuoB 3a,AoHolreme O4.nyre o oApxaBalby qracrohe z KoMyHaJrHoM
peAy je.rrau 4. crae 3. u 13. crae 1.3arona o KoMyHanHr.rM AenarHocrr.rMa (,,C:ryx6euz
rJracHLIK PC" 6poj 88/11 u 104116) xojulaa je nporncaHo Aa cKyrrrrrr.rHa je4unzqe rroKarrHe
caMoyrlpaBe ypelyje y cKJIaAy ca 3aKoHoM HaqvH r{ ycnoBe o6anrsarra KoMyHaJrHrrx

AeJIarHocrpI, flpaBa n o6asege KopracHuKa KoMyHanHlrx ycnyra, o6zu vt KBaJrr4Ter

KoMyHanHI,rx ycJry/ra, HaTIHH BpIrIeIba KoHTpone xopraurhema 14 :r.annate KoMyHanHe ycrryre,
HaqI4H BplnelI,a HaA3opa ua4 o6anrsalLeM KoMyHanHI4x.qenarHocr\t kr Apyro, Kao r,r 'ara]F- 4.
cras 4. I4crot 3aKoHa rojurra je uponzcaHo Aa je4unuqa JroranHe caMoyrrpaBe Moxe Aa
lpoll4lrre o[ItrTe ycnoBe oApxaBar]a KoMyHanHor peAa r.r Mepe 3a rLrxoBo cuponofeme.
Tarofe, npaBHlr ocHoB je Iz unan 20. cl:as l. u 2. 3arona o KoMyr{,}nHrrM AeJrarHocrr4Ma
xojunr je nponlEcano 4a jeglanr4rla JroKaJrHe caMoynpane o4pelyje ceojurvr rpolr4coM poK 3a
npey3l4Malbe npI4HyAHo yKnoIbeHIrD( cTBapLI H Apyrlfx rIpeAMeTa, Kao 14 nocTynalse ca oBLIM

crBapl{Ma v rIpeAMerI4Ma. rfuanou 2. craB 3. TaqKa 11) 3anona o KoMyHanHr4M

AeJIarHocrLIMa rlpolll4cano je 4a je 4enarHocT oApxaBar6a .rr4crohe Ha floBprrrr4naua janne
HaMeHe KoMyHanHa AenarHocr, a rrJraHoM 3. cran 1. raqxa 11) acror 3axoHa 4eramuo je
lporlHcaHo xoje nocnone o6yxnara AenarHocr oApxaBarra.rl4crohe Ha fioBprrrv*aMajanne
HaMeHe. 9nallou 4. qan 1. 3axoHa o nperpurajuua (,,Cryx6euu uracHrrK PC" 6poj 65113,
13116 u 98116 - oAnyKa YC) uponucano je .{a ce upexpruajz Mory rrponvcr4Barkr oAnyKoM
cKy[rrrTr4He rpa,4a.

Y cxna4y ca HaBeAeuvlr, O4rynoM o oApxaBarry qzcrohe 14 KoMyHanHoM
peAy llportucyjy ce ycnoBLI il Harlrkr:a o6anralra KoMyHanHe .{eJrarHocrt4 oApxaBarba .r[c:rohe
Ha lroBplxuuaua janue HaMeHe Ha repl4Topqu rpana rlaura, ilpaBa ra o6asese BprrruoUa
KoMyHanHe ,{eJlarHocrl4, o6rzrvr LI KBaJII,ITeT KoMyHanHr/rx ycnyta, $uuancnpaBe AeJrarHocTr4,
HatII4H Bplrrelba HaA3opa naA o6aerarbeM AenaTHocrhr kr Wyra rrtrrarba noja cy o4 :nauaja aa
o6asJbalbe AeJIarHocrI{, Kao H orrrrrrr4 ycnoBr.r KoMyHanHor pe.qa Ha repr{Topujv rpaga r{aqra
LI Mepe 3a IrI,IxoBo cnponolerre pa1lz, xopzuherra, -upa:ba r.r oApxaBarba cpe1craBa 3a
o6an;rarre KoI\,fyI{aJIHe AenarHocrl4, oApxaBarr,a rrr4crohe v sarurlme xr4BorHe cpeAI4He,
ofIIrITe ypelenocrrl HaceJbA, cfloJbHor r43r.lre,4a o6jexara z ypeleHocrr4 noBprrrr4na.

Haqpr O4nyre o6jae;ren je na uurepHer crpaHHrIH rpaAa r{a.ma y reprroAy oA
T9.07.2018.r. 4o 19.08.2018.r. I{ AocraBreH Iue$oBr4Ma o46opnzuxr4x rpyra y Crynurrunra
rpala r{aqxa ca rIo3I4BoM Aa y I4croM poKy AocraBe [peAnore, MrrrrrJberLa ra cyrecruje. Y
HaBeAeHoM poKy AocraBJEeHa je je4na upunae46a I{eurpa 3a 3arrrrzry norporaqa kr

Kopr4cHlrra ycnyra Ooxyc r{aqarc.

llocre rlcrexa pora 3a AocraBJbarbe rrpeAnora, Mr{rrrJberba rr cyrccruje, vatsu
Aeo oApeA6Ia uaqpra O4:ryxe je rasuemeH, paAr4 orxnarbana rexHr4rrKr,rx HeAocrarata vt

lpeqpr3r4parsa TeKcTa.

V Ilauxy, 02.11.2018.r.

.IIpaBHrrK


