На основу члана 4. став 3. и члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр.
88/11. и 104/16) и члана 40. Статута Општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико
Градиште“, бр. 5/2018-пречишћен текст)
Скупштина општине Велико Градиште, на 19.седници одржаној дана 01.10.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
о одржавању чистоће на површинама јавне намене

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком се, у складу са законом, уређују и прописују вршиоци, услови и начин обављања комуналне
делатности одржавање чистоће на површинама јавне намене, на територији општине Велико Градиште (у даљем
тексту: Општина), права и обавезе вршиоца ове комуналне делатности и начин вршења надзора над њеним
обављањем.
Члан 2.
Комунална делатност одржавања чистоће на површинама јавне намене је, у смислу ове одлуке, 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.
Члан 3.
Под површинама јавне намене, у смислу ове одлуке, подразумевају се све површине које служе за јавни
саобраћај, и то коловоз унутар насељених места, тротоари улица, путеви и стазе, тргови, паркинг простори,
паркови, отворени простори између и око зграда и др.
II. ВРШИОЦИ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Члан 4.
Комуналну делатност из члана 2. ове одлуке у делу чишћења и прања асфалтираних, бетонских, поплочаних и
других јавних површина, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина и пражњење посуда за
отпатке на јавним површинама на територији општине Велико Градиште обавља у уговореном обиму на
површинама јавне намене поверене Уговором бр. .................. „СПИДЕР СЕРБИА“ ДОО (у даљем тексту:
вршилац делатности).
Одржавања јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета, као и других јавних површина
које нису обухваћене Уговором о поверавању обављаће јавно предузеће (у даљем тексту Предузеће)
привредно друштво, предузетник или други привредни субјект (у даљем тексту: Вршилац комуналне
делатности), коме се, у складу са законом и овом одлуком обављање појединих послова повери.
Члан 5.
Комунална делатност из члана 4. став 1. и 2. ове одлуке, коју обављају вршиоци комуналне делатности, врши се
према годишњим Програмима одржавања чистоће на површинама јавне намене (у даљем тексту: Програм).
Програме из става 1. овог члана, доносе вршиоци делатности по претходно прибављеном позитивном мишљењу
Одељења за привредни и економски развој ,
Вршиоци комуналне делатности дужни су да Програме за наредну годину донесу до 30. новембра текуће
године, и да истедоставе Општинском већу ради давања сагласности.
Програми нарочито садрже: површине јавне намене предвиђене за одржавање чистоће (чишћење и прање),
време и начин одржавања чистоће, податке о посудама за отпатке и динамику њиховог пражњења и висину
средстава потребних за његову реализацију.
Висина средстава потребних за реализацију Програма, утврђује се према ценовнику који доноси Надзорни
одбор вршилаца комуналне делатности.
Ценовник треба да садржи цену свих радова и услуга по јединици мере.
Општинско веће даје сагласност на ценовник.

Вршиоци делатности дужни су да, у року од 30 дана од дана истека периода на који се Програм односи,
Општинском Већу, доставе извештаје о реализацији Програма у претходној години.
Члан 6.
Комунална делатност из члана 4. став 2. ове одлуке, коју обавља овлашћено предузеће, обухвата текуће
одржавање јавних чесми и фонтана и њихово зазимљавање и одзимљавање као и текуће одржавање бунара и
тоалета као комуналних објеката.
Висина потребних средстава, утврђује се према ценовнику који доноси Надзорни одбор овлашћеног предузећа.
Ценовник треба да садржи цену свих радова и услуга по јединици мере.
Општинско веће даје сагласност на ценовник.
III. СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 8.
Средства за обављање комуналне делатности одржавање чистоће на површинама јавне намене,Средства за
обављање и развој комуналних делатности обезбеђују се из:
1) прихода од комуналне накнаде;
2) прихода од концесионе накнаде, односно накнаде коју плаћа приватни партнер на основу јавног уговора, ако
је има;
3) прихода буџета јединице локалне самоуправе;
4) наменских средстава других нивоа власти;
5) других извора, у складу са законом.
Цена комуналних услуга одређује се применом елемената за образовање прописаних Законом о комуналним
делатностима.
IV. ОБАВЕЗЕ ВРШИОЦА ДЕЛАТНОСТИ
Члан 9.
Вршиоци делатности дужни су да:
1. комуналну делатност одржавање чистоће на површинама јавне намене обављају у складу са Програмом из
члана 5. ове одлуке;
2. редовно празне посуде за отпатке постављене на површинама јавне намене и да чисте (одржавају) простор
око њих;
3. обезбеде интервентно уклањање комуналног отпада са површина јавне намене.
Вршиоци комуналне делатности дужни су да :
•
•

Редовно вршеодржавање јавних чесми и фонтана и њихово зазимљавање и одзимљавање, као и текуће
одржавање бунара и тоалета као комуналних објеката
комуналну делатност, која му је поверена, обавља у складу са закљученим уговорима.
Члан 10.

Забрањено је:
1. одлагање кућног комуналног отпада у посуде за отпатке постављене на јавним површинама,
•

у току извођења грађевинских радова, прљање јавних површина испред и око градилишта.
Обавезе вршиоца комуналне делатности

Члан 11
Вршилац комуналне делатности дужан је да организује свој рад и пословање на начин којим се обезбеђује:
1) трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и на начин уређен законом,
прописима и стандардима донесеним на основу закона;
2) предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и опреме, који служе за
обављање комуналних делатности;
3) развој и унапређење квалитета и врсти комуналних услуга, као и унапређење организације и ефикасности
рада.
Обавезе вршиоца комуналне делатности у случају планираних прекида испоруке
Члан 12
Вршилац комуналне делатности дужан је да у средствима јавног информисања, или на други погодан начин,
обавести кориснике комуналних услуга о планираним или очекиваним сметњама и прекидима, који ће настати
или могу настати у пружању комуналних услуга, најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у пружању тих
услуга.
Обавезе вршиоца комуналне делатности у случају непланираних прекида испоруке
Члан 13
У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или прекида у пружању комуналних услуга,
односно обављању комуналних делатности, вршилац комуналне делатности дужан је да одмах о томе обавести
Одељење за привредни и економски развој и дијаспору и да у року од 24 часа истовремено предузме мере за
отклањање узрока поремећаја.
Одељење за привредни и економски развој дужно је да о истом одмах о томе обавести Председника општине.
Уколико вршилац комуналне делатности то не учини у предвиђеном року, Председник има право да предузме
мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена на терет вршиоца комуналне
делатности.
Уколико вршилац комуналне делатности то не учини у предвиђеном року, Председник има право, на терет
вршиоца комуналне делатности, да предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која
је угрожена

Обавезе општине Велико Градиште у случају непланираних прекида испоруке
Члан 14
По пријему обавештења о непланираном прекиду испоруке, односно по утврђивању поремећаја или прекида у
пружању комуналних услуга, Општинска управа дужна је да:
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.
Обавезе корисника комуналне услуге
Члан 15

Корисник комуналне услуге у обавези је да користи комуналну услугу на начин којим се:
1) не ометају други корисници и не угрожава животна средина;
2) не угрожавају објекти и опрема, који су у функцији обављања одређене комуналне делатности.
Члан 16.
Једном годишње се, на интернет страници општине Велико Градиште, објављује анкета путем које корисници
комуналне услуге, могу да се изјасне о квалитету пружања комуналне услуге.

НАДЗОР
Члан 17.
Надзор над применом ове одлуке врши Одељење за урбанизам, комунално стамбена и имовинско правне
односе.
Члан 18.
Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове одлуке врши Одељење за инспекцијске послове
Општинске управе општине Велико Градиште.
Члан 19.
У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор, осим законом прописаних права и дужности, има и
следећа права и дужности:
1. да проверава да ли овлашћено предузеће врши одржавање јавних чесми, фонтана, бунара и тоалета као
комуналних објеката у складу са чланом 6. ове одлуке,
2. да проверава да ли се на површинама јавне намене постављају посуде за отпатке, односно оштећене и
неисправне замењује у складу са чланом 7. ове одлуке,
3. да проверава да ли вршиоци комуналне делатности поступају у складу са чланом 9. ове одлуке.
Члан 20.
У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор има сва овлашћења прописана законом којим се уређују
комуналне делатности, а нарочито да:
1. наложи овлашћеном предузећу предузимање одговарајућих мера и радњи у складу са чланом 6. ове одлуке,
2. наложи решењем Одељењу за привредни и економски развој и дијаспору, да на површинама јавне намене
постави посуде за отпадке, односно да оштећене и неисправне замени у складу са пограмом из члана 7. став 1.
ове одлуке,
3. наложи решењем вршиоцима делатности испуњавање мера, радњи и активности из члана 9. ове одлуке.

VI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Новчаном казном од 100.000 динара казниће се за прекршај вршиоци делатности, овлашћено предузеће ако не
поступе по решењу комуналног инспектора донетог по овлашћењу из члана 20. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од
20.000 динара.
Члан 22.
За прекршаје из члана 10. ове одлуке издаће се прекршајни налог и то:
1. За физичко лице 10.000 динара,

2. За одговорно лице у правном лицу 10.000 динара,
3. За предузетника 20.000 динара,
4. За правно лице 20.000 динара.

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
До потпуне примене члана 4. став 2, а по стицању економских и техничких услова за обављање комуналне
делатности на територији општине Велико Градиште, обављаће привредни субјекат, коме,у складу са Законом о
јавним набавкама, Општинска управаобављање ових послова повери,
Након спроведеног поступка јавне набавке, из става 1. овог члана, на предлог Одељења за привреду и
економскиразвој и дијаспору, Општинско веће доноси Програм одржавања чистоће на површинама јавне
намене
На привредне субјекте из става 1. овог члана, примењиваће се надзор и казнене одредбе прописане овом
одлуком.
Члан 24.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Велико
Градиште“.
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