
  

На основу чланa 3. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", 88/2011, 104/2016 и  

95/2018),члана 39. Закона о прекршајима ( „Сл. гласник РС“ број 65/2013, 13/2016, 98/2016 

одлука Уставног суда, 91/2019 и 91/2019 – др.закон) и члана 40. Статута општине Велико 

Градиште (''Службени гласник општине Велико Градиште'', бр. 2/19),  

Скупштина Општине Велико Градиште на 19. седници одржаној дана  23.11.2022. године, донела 

је: 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ И 

ХИГИЈЕНИ 

 

Члан 1. 

У Одлуци о комуналном уређењу и хигијени („Службени гласник општине Велико Градиште“ 

бр.5/17)  члан 52  мења се и гласи: 

„Новчаном казном од 150.000,00 динара казниће се за прекршај комунално предузеће, друго 

предузеће или предузетник који обавља делатност одржавање чистоће ако: 

1) не врше активности у складу са чланом 5 ст. 2 тачка 5; 

2) не донесе прогам прописан чланом 8; 

3) не поштује време пражњења типских посуда за сакупљање комуналног отпада,не обезбеди 

довољан број и врсту посуда и одреди место и техничке услове за њихово постављање (члан 9); 

4) не врши сакупљање и одвожење крупног и зеленог отпада у складу са Програмом (члан 10); 

5) посебне врсте отпада третира и депонује супротно члану 11; 

6) не обавља делатност одржавања чистоће у складу са чланом 12; 

7) поступа супротно одредбама члана 13; 

8) не односи и одлаже комунални отпад на начин прописан чланом 16. 

 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у предузећу, новчаном казном од 

25.000,00 динара. 

За прекршај из става 1 овог члана, казниће се предузетник новчаном казном од 75.000,00 

динара.“ 

Члан 2. 

Члан 53 мења се и гласи: 

„Новчаном казном у износу од 150.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако: 

1) комунални отпад не одлаже у посуде за одлагање отпада (члан 9); 

2) крупни и зелени отпад одлаже у време и на начин супротно Програму (члан 10); 

3) не склопи уговор и не поступа у складу са чланом 11; 

4) поступа супротно члану 14; 

5) поступа супротно забранама из члана 15; 

6) поступа супротно члану 16; 

7) не поштује одредбе члана 17; 

8) поступа супротно члану 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 и 27; 

9) не уређује и одржава зелене и рекреационе површине у складу са чланом 28, 29 ст. 3 и 32; 

10) поступа супротно члану 33; 

11) по истеку манифестације не уклони бину (члан 34); 

12) не поступа у складу са чланом 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 и 50; 

13) уколико изводи радове без или противно Одобрењу (члан 49). 



 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном 

од 

25.000,00 дианара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 75.000,00 

динара.“ 

Члан 3. 

Члан 54 мења се и гласи: 

„Новчаном казном у износу од 25.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако: 

1) комунални отпад не одлаже у посуде за одлагање отпада (члан 9); 

2) крупни и зелени отпад одлаже у време и на начин супротно Програму (члан 10); 

3) поступа супротно члану 14; 

4) поступа супротно забранама из члана 15; 

5) приликом изношења и депоновања чврстог отпадног материјала, поступа супротно члану 16; 

6) не поштује одредбе члана 17; 

7) поступа супротно члану 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26; 

8) не уклања снег и лед у складу са чланом 27; 

9) поступа супротно забранама из члана 33; 

10) не поступа у складу са чланом 29 ст. 3, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48 и 50; 

11) уколико изводи радове без или противно Одобрењу (члан 49).“ 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Велико Градиште“. 
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