
Peuy6rnna Cp6uja
TPAA IIAIIAK
fpa4crco nehe
Bpoj: 06-5312019-tIl
22. anpul 2019. roAr4He
IIAI{AK

CKYIIIIITI,IHA TPMA IIAqKA

Ha ocHoBy qJIaHa 46. 3aroua o noranuoj caMoyrrpaBrr (,,C:r.rnacHrax PC"
6p.129/2007,83120L4 - .4p. 3aKoH, L0ll20l6 - Ap. 3aKoH u 4712018) v qrala l2l. Cratyta
rpaAa r{a'rKa (,,C.n.nracr rpalla r{aqxa" 6p. 312008, 812013, 2212013, 1512015, 26/2016 u
t1't20t8),

fpagcxo nehe rpa4a rfauxa, Ha ceAHr,rqra o4pNanoj 22. arprrna 2019. ro.qr4He,
yrnp4rano je

IIPEAJTOT
OAJIyKE O I,I3MEHpI [I AOrIyHr,r OAnyKE o oApxABAIby

JABHI4X 3EJIEHUX TIOBPIIIIIHA

na rrpeAnaxe Cryururunlr 1aAoHece

oIJryKy
o [I3MEHr,I I,I AOITyHII OAJIyKE O OAP}I(ABAEy

JABHI4X 3E JIEHI4X TI OBPIII IIHA

y reKcry xojz je AocraBrbeH o46opnzqraMa 3a ceAHr{uy CxyunrrzHe.

LIssecrurall Ha ceAuIaqra Cxynmrune je Beura lnurpuh, HaqenHVK fpa4cxe ylpaBe
sa yp6anu:au.
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TPAACKO BEhE |PAAA rIArrKA

IIATIAK

IlPEnMET:[ocranralbe HaIIpra o4nyre o r.i3MeHr4 r4 rorryHrr O4nyre o orpxaBarLy januux
3eneHI,IX noBprrrr4Ha

Y npu:rory aKTa AocraBJbaMo BaM Harlpr O4nyre o r,rsMeHr.r r{ AorryHr4 O4lyre o
oApxaBarby jannzx 3eJIeHI4x noBprrrr4ua, pd2iv yrBpbr4Barra [peAnora Lr AocraBJbar]a
CxynunxHlzfpa1a Ha pa3Marpaube u AoHorrrerbe.



 
 

  На основу члана 4. став 3. и 13. став 1. Закона о комуналним 

делатностима („Службени гласник РС“ број 88/11, 104/16 и 95/18), 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  ________________ 

2019.године, доноси 

 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ  

О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА  
  

 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о одржавању јавних зелених површина („Службени лист града 

Чачка“ број 3/18) члан 26. став 1. тачка 4) мења се и гласи: 

           „4) поступи супротно забрани прописаној чланом 16. став 1. тачка 3) до 

23) Одлуке;“  

 Члан 2. 

 

           После члана 26. додаје се члан 26а. који гласи: 

 

                                                                  „Члан 26а. 

 

 Новчаном казном у износу од 150.000,00 динара казниће се за прекршај 

правно лице ако: 

 1)извади или одсече дрво без одобрења надлежног органа (члан 16. став 

1. тачка 1) Одлуке); 

2)ореже или сломи дрво или грану на дрвету (члан 16. став 1. тачка 2) 

Одлуке).                        

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

од 25.000,00 динара одговорно лице у правном лицу. 

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

од 75.000,00 динара предузетник.                     

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

од 25.000,00 динара физичко лице. 

                       За прекршаје из овог члана комунални инспектор, односно комунални 

полицајац, издаје прекршајни налог у складу са законом.“ 
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                                                                     Члан 3. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

 

 

 

 

            Правни основ за доношење Одлуке о измени и допуни Одлуке о 

одржавању јавних зелених површина је члан 4. став 3. и 13. став 1. Закона о 

комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/11,104/16 и 95/18) којима 

је прописано да скупштина јединице локалне самоуправе уређује у складу са законом 

услове и начин обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника 

комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга, начин вршења надзора над 

обављањем комуналних делатности и слично. Чланом 2. став 3. тачка 12) Закона о 

комуналним делатностима прописано је да је делатност одржавања јавних зелених 

површина комунална делатност, а чланом 3. став 1. тачка 12) истог закона детаљно је 

прописано које послове обухвата делатност одржавања јавних зелених површина. 

Чланом 4. став 1. Закона о прекршајима („Службени гласник РС“ број 65/13, 13/16 и 

98/16 - одлука УС) прописано је да се прекршаји могу прописивати одлуком 

скупштине града.  

          Град Чачак улаже велике напоре и средства за озелењавање јавних 

површина у граду. Међутим, и даље постоје несавесни грађани који ломе или секу 

дрвеће. Због ове чињенице, Одлуком се прекршајне казне за вађење, сечу, ломљење 

или орезивање дрвећа повећавају до максималног износа прописаног Законом о 

прекршајима, како би ови појединци могли бити примерено кажњени. 

         Одлуку је неопходно донети по хитном поступку како би се спречили или 

казнили неодговорни појединци за уништавање садница дрвећа које град Чачак сади у 

току пролећних акција озелењавања града. 
          Градска управа за урбанизам града Чачка објавила је 17.04.2019.г. 

обавештење о почетку рада на изради ове одлуке на интернет страници града Чачка.  
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ПРЕГЛЕД ПОЈЕДИНИХ ОДРЕДБИ ПОСТОЈЕЋЕ ОДЛУКЕ КОЈЕ СЕ 

МЕЊАЈУ 

 
                                                                    Члан 16. 

 

                    На јавним зеленим површинама забрањено је: 

                    1)вађење или сечење дрвећа без одобрења надлежног органа; 

                    2)орезивање или ломљење дрвећа, односно грана на дрвећу;                    
                    3)оштећење дрвећа или других засада; 

                    4)садња дрвећа и других засада без сагласности Предузећа; 

                    5)скидање плодова и цветова са дрвећа, шибља и цвећа;                    

                    6)неовлашћено кошење или уклањање траве;                     

                    7)гажење траве и кретање ван означених пешачких стаза 

                     8)копање или изношење земље, камена, песка и других састојака 

земљишта; 

                    9)бацање отпадака или паљење отпадака; 

                    10)напасање и чување домаћих животиња;                       

                    11)скидање, уништавање или оштећење путоказа, знакова, или натписа 

постављених у циљу одржавања реда на јавним зеленим површинама;     

                    12)вожња било којом врстом возила, изузев специјализованих возила 

Предузећа, као и вожња бицикла, мотоцикaла, мопеда и слично по парковским стазама 

и зеленим површинама; 

                    13)заустављање или паркирање возила; 

                    14)прање возила; 

                    15)премештање клупа, корпи за отпатке или реквизита за дечје игре са 

места на којима су постављени; 

                    16)оштећење клупа, корпи, реквизита, пешачких стаза, ограда, камера или 

других делова инсталација система видео надзора, чесама, фонтана и слично; 

                    17)ложење ватре или паљење стабала или лишћа, истовар материјала, робе, 

амбалаже и слично на травњацима, травним теренима и стазама, као и њихов смештај 

поред дрвореда или других засада;                   

                    18)урезивање имена или знакова на стаблима, клупама, зидовима или 

осталим објектима, закивање рекламних паноа, лепљење плаката на стаблима, 

оградама, померање граничних стубова или закивање клинова у стабло дрвета; 

                    19)пењање на дрвеће, инсталације, ограде или друге објекте; 

                    20)постављање каблова за напајање инфраструктурних мрежа кроз крошње 

дрвећа; 

                    21)постављање кошница, вага, паноа, аутомата за забавне игре, камп 

кућица и других сличних објеката или уређаја без одобрења;                   

                    22)раскопавање земљишта или копање рова, канала и слично без одобрења 

надлежног органа; 

                    23)трешење или прање тепиха, бацање папира и отпадака, смећа,  

пиљевине, пепела или њихово паљење.                   
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H,rraru26.

HoeqauoM Ka3HoM y rr3Hocy oa 100.000,00 4auapa ra^gHzhe ce sa upercpuraj
lpaBHo nr{rle aKo:

1)ne rpeAy3Me Mepe 3alrlTrare u o6es6elerra 3eneHr,rx roBprrrxHa oA
ourrehema (unaH 1 1. cras 1. u 2.O4nyxe);

2)ne 4one4e janue 3eneHe rroBprrrlrHe y upno6urHo crarLe (unan 11. cran 3.
O4nyxe);

3)ue lxnoru nenoBe 6rame rnr4 rlerry 6zrxy (uran 15. crae l.oanyxe);

ao 23) Oa,'lyrce;
5)ne usnpuu4 I,I3BpIrrHo pememe KoMyuanHor rrHcrreKTopa AoHero Ha ocHoBy

o4pe46ra oBe oAJD/Ke.

3a uper<pruaj uz wana 1. onor qnaHa nasnuhe ce HoBqaHoM Ka3HoM y r43Hocy
oa 10.000,00 4zHapa oAroBopHo nr{qe y rpaBHoM nra[y.

3a npexpuraj us crasa 1. ra-ma 1) - 4) onor
Ka3HoM y n3Hocy o150.000,00 4zuapa rpeAy3erHr4K.

3a npexpruaj uz craea 1. ra.rxa 1) - 4) onor
Ka3HoM y r,r3Hocy oa 10.000,00 4zuapa Susu.mo nr4rle.

3a npexpurqe uz oBor qJIaHa KoMyHrLnHr4 r4HcrreKTop, oAHocHo KoMyHaJrHr4
uonuqajaq , uzgaje npexpurajur,r HaJror y cKnaAy ca 3aKoHoM.

V 9aury, 18.04.2019.r.

HATIE,'IHIIK YIIPABE

qralla rcasuzhe ce HoBrraHoM

rrnaHa xagnrahe ce HoBqaHoM

uh,4uu;r.


