На основу чланова 4. и 13. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011 и 104/2016),
члана 20. ст. 1., тачка 5. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и
101/2016 - др. закон), члана 18. ст. 1. тачка 6. Статута општине Велико Градиште (''Службени гласник општине
Велико Градиште'', бр. 9/2008, 5/14, 5/16 и 28/16),
Скупштина Општине Велико Градиште на 8. седници одржаној дана 30.03.2017. године, донела је:
ОДЛУКУ О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ И ХИГИЈЕНИ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Oдлуком прописују се услови и начин организовања послова чистоће; комунално уређење јавних
површина и комуналних објеката; права и обавезе комуналног предузећа, другог предузећа или предузетника који
обављају делатност одржавања чистоће као и права и обавезе корисника комуналне услуге, правних лица и
грађана.
Члан 2.
Јавне површине и комунални објекти у смислу ове одлуке су оне површине и објекти општег интереса
који су доступни приступу и коришћењу свих грађана и то: неизграђено грађевинско земљиште, мостови,
коловози, тротоари, путеви, стазе, пролази, тргови, скверови, простор између и око стамбених зграда,
паркиралишта, јавне зелене површине, паркови, зелене површине дуж саобраћајница, дрвореди, спортски
рекреативни терени, јавна купалишта, аутобуска стајалишта, рекламе, билборди, јавна декорација и улични
отвори.
Члан 3.
Сви грађани (који имају пријављено пребивалиште или боравиште на територији општине Велико
Градиште као и лица која имају у власништву стамбене објекте и станове на територији општине Велико
Градиште а немају пријављено пребивалиште или боравиште), привредни субјекти, правна лица, предузетници,
државне институције, невладине организације, јавне установе као и остали корисници јавних површина и
комуналних објеката дужни су и непосредно одговорни за коришћење и очување комуналних објеката и хигијене
на јавним површинама.
II ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА
Члан 4.
Под одржавањем чистоће на јавним површинама подразумева се:
1) одржавање чистоће на јавним површинама;
2) заштита чистоће на јавним површинама;
3) сезонско чишћење снега и леда.
Одржавање чистоће на јавним површинама
Члан 5.
Одржавањем чистоће на јавним површинама сматрају се следеће активности:
1) сакупљање комуналног отпада (отпада из домаћинства – кућног отпада и комерцијалног отпада - отпада
који настаје у предузећима, установама и другим институцијама а нема карактер опасних отпадних
материја);
2) одвожење комуналног отпада на предвиђену локацију (у даљем тексту : одлагалиште) на територији
општине Велико Градиште, одређено општинском Oдлуком;
3) одлагање сакупљеног комуналног отпада на одлагалиште, поравнавање отпада и прекривање инертним
материјалом;
Одржавањем хигијене јавних површина сматрају се следеће активности:
1) чишћење и прање коловоза;
2) мануелно сакупљање комуналног отпада са јавних површина;
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3) мануелно сакупљање комуналног отпада са јавних зелених и рекреативних површина;
4) одржавање хигијене за време и након завршетка манифестација и спортских такмичења;
5) Прање улица, тротоара и других јавних површина (врши се искљичиво ноћу од 02.00 до 06.00).
Члан 6.
Корисницима услуга, у смислу ове Oдлуке, означавају се :
1) становништво;
2) привреда – сви привредни субјекти, правна лица и предузетници, који обављају делатност у пословним
просторијама на територији општине Велико Градиште;
3) институције – здравствене, образовне, културне установе, државне институције, невладине организације и
сл. које не остварују приходе на тржишту.
Члан 7.
Корисници комуналних услуга плаћају утврђену цену за обављену комуналну услугу.
Обавеза плаћања за Кориснике услуга настаје од дана када Пружалац услуга започне пружање услуга на
њиховом подручју, односно од дана када се Корисници услуга уселе у стан или породичну стамбену зграду,
односно од дана почетка обављања пословне делатности и коришћења пословног простора.
Цена за сакупљање, одвожење и одлагање отпада и одржавање хигијене јавних површина утврђује се:
- за физичка лица (индивидуално и колективно становање) по домаћинству, имајући у виду број
чланова домаћинства;
-

за правна лица и предузетнике по м2 пословног простора.

Члан 8.
Комунално предузеће, друго предузеће или предузетник који обавља делатност одржавања чистоће
доноси Програм сакупљања отпада и одржавања хигијене јавих површина (у даљем тексту: Програм).
Програм обавезно садржи:
- јавне површине предвиђене за одржавање чистоће;
- време и начин одржавања чистоће јавних површина;
- број и врсту потребних посуда за сакупљање отпада и динамику њиховог пражњења;
- техничко – технолошке услове за његово извршење.
Комунално предузеће, друго предузеће или предузетник који обавља делатност одржавања чистоће доноси
Програм најкасније до 15. новембра текуће године за наредну годину.
Општинско Веће даје сагласност на Програм.
Члан 9.
Комуналним отпадом се сматрају сви чврсти отпаци који настају у стамбеним јединицама, пословним
просторијама, заједничким просторијама стамбених и пословних зграда, а који се по својој величини могу
одлагати у посуде за прикупљање смећа, као и сагорели материјал (пепео).
Комунални отпад се до изношења сакупља и одлаже у посуде за одлагање отпада.
Број и врсту посуда за одлагање отпада, место и техничке услове за његово постављање на јавним
површинама до изношења смећа одређује, односно прописује Комунално предузеће, друго предузеће или
предузетник који обавља делатност одржавања чистоће , уз контролу и надзор Општинске управе Општине
Велико Градиште преко Органа надлежног за комуналне послове.
Пражњење типских посуда за прикупљање комуналног отпада вршиће се до 06.00 часова у
најпрометнијим улицама ужег центра града ( Трг Младена Милорадовића, Кнеза Лазара, Светосавска, Војводе
Путника, Житни трг, део Жике Поповића од ул.Светосавске до ул.Војводе Путника и Војводе Мишића), док ће се
у преосталим деловима града, викенд - насељу Бели Багрем и осталим насељеним местима пражњење обављати у
периоду од 06.00 до 17.00 часова.
Члан 10.
Крупним отпадом се сматрају сви кабасти отпаци који настану у стамбеним јединицама, пословним
просторијама, заједничким просторијама стамбених и пословних зграда, а који се по својој величини, количини и
саставу не сматрају комуналним отпадом, а нарочито: дотрајали апарати из домаћинства, дотрајала техничка
роба, намештај, делови санитарне опреме и уређаја и слично.
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Под рециклажним отпадом се сматра само отпад који може поново да се користи или чијом прерадом може
да се добије сировина за нови производ. У ову категорију отпада убраја се: папир, ПЕТ амбалажа (пластика),
метал, стакло и остало.
Зеленим отпадом се сматрају сви отпаци настали уређивањем и одржавањем холтикултурних површина и
башта (лишће и други отпад настао кошењем, орезивањем или извођењем других радова).
Члан 11.
Сакупљање и одвожење отпада из претходна два члана Одлуке врши Комунално предузеће, друго
предузеће или предузетник који обавља делатност одржавања чистоће у складу са Програмом који обавезно
садржи време и начин отклањања отпада.
Члан 12.
Комунално предузеће, друго предузеће или предузетник који обавља делатност одржавања чистоће је
дужно да свој рад и пословање организује тако да кроз реализацију Програма трајно и несметано одржава чистоћу
на јавним површинама и под једнаким условима , и у складу са овом Одлуком и усвојеним Програмом обезбеђује
обим, врсту и квалитет услуга.
Члан 13.
Комунално предузеће, друго предузеће или предузетник који обавља делатност одржавања чистоће је
дужно да :
1) донесе Програм и поднесе Општинском већу на сагласност, најкасније до 15. новембра текуће године за
наредну годину;
2) износи отпад у складу са Програмом и одлаже на одлагалиште;
3) при изношењу отпада не расипа смеће, не подиже прашину и не ствара буку изнад уобичајеног нивоа;
4) расуто смеће одмах покупи и уклони;
5) након одношења отпада, посуде за отпад врати на своје место;
6) обезбеди стално чишћење простора око посуда за сакупљање отпада;
7) посуде за одлагање отпада одржава у исправном стању а дотрајале замени новим;
8) посуде за одлагање отпада (контејнере) редовно пере а по потреби и дезинфикује;
9) да уклања крупан и зелени отпад у складу са Програмом из члана 9. ове Одлуке;
10) послује са Програмом усвојеним од стране Општинског већа;
11) поставља рециклажне посуде у складу са Законом, комунални отпад (кућно смеће и зелени отпад) одлаже
на начин и место на одлагалишту како одреди Скупштина Општине Велико Градиште путем својих аката
а рециклажни отпад одлаже у складу са Законом;
12) преко средстава јавног информисања упозна јавност са Програмом, најкасније до 31. децембра текуће
године за наредну годину.
Члан 14.
Корисници су дужни да :
1) сакупљају и одлажу комунални и рециклажни отпад у наменске посуде за одређену врсту отпада, на
местима предвиђеним за то;
2) у посуде за отпад одлажу пепео који је предходно охлађен;
3) обезбеде да простор на коме се налазе посуде за отпад буде приступачан тако да је омогућено изношење
отпада.
Члан 15.
Забрањено је да се у посуде за отпад одлаже :
1) крупан и зелени отпад;
2) неохлађен пепео;
3) запаљиве, штетне и опасне материје;
4) остали отпад који нема карактеристике комуналног отпада.
Забрањено је намерно паљење или уништавање посуда за одлагање отпада.
Забрањено је одлагање амбалаже и другог отпада који настаје приликом обављања делатности без предходног
сабијања и паковања.
Забрањено је мешање комуналног и рециклажног отпада у наменским посудама за одређену врсту отпада.
Члан 16.
Одношење отпада врши се само превозним средствима која су за ту сврху опремљена.
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Одлагање – депоновање сакупљеног комуналног отпада врши се искључиво на местима која су за ту сврху
одређена Одлуком Скупштине општине Велико Градиште.
Одлагалиште се мора редовно одржавати и уређивати према санитарно хигијенским условима.На
одлагалишту смеће се депонује у слојевима, сваки слој се сабија тако да у њему остане што мање простора и
ваздуха.Сваки набијени слој треба изравнати, дезинфиковати и покрити слојем земље, шљунка или
шута.Управљање и одржавање одлагалишта поверава се Јавном комуналном предузећу „Дунав Велико Градиште“
Изношење и депоновање чврстог отпадног материјала (земље, шута, и сл.) врши се на одлагалиште инертног
отпада на локацији коју за ту сврху одређена Одлуком Скупштине општине Велико Градиште.
Члан 17.
Забрањено је бацање смећа и другог отпада (шут, земља, отпадни грађевински материјал, намештај,
дотрајали апарати из домаћинства и техничка роба, делови санитарне опреме и уређаја и сл.) на простору који
није за то предвиђен (стварање дивљих депонија).
Лицу које поступи супротно забрани из става 1. овог члана, надлежни инспектор ће наложити уклањање
дивље депоније о његовом трошку.
Уколико лице из става 2. овог члана не поступи по налогу надлежног инспектора, уклањање дивље
депоније извршиће се на његов терет, преко другог лица.
Заштита чистоће на јавним површинама
Члан 18.
На јавним површинама забрањено је.
- бацати отпатке ван посуда за сакупљање смећа и контејнера или на други начин стварати нечистоћу,
- лепити плакате, објаве и слично осим за на то одређеним местима,
- користити исте за било који вид рекламирања без одобрења надлежног органа Општинске управе,
- заузимати исте за одређене потребе без Одобрења надлежног органа Општинске управе,
- раскопавти исте без Одобрења надлежног органа Општинске управе,
- уређење јавне површине без Одобрења надлежног органа Општинске управе,
- испуштати фекалне и отпадне воде или другу нечистоћу,
- спречавати на било који начин отицање атмосферских вода сливницима и каналима,
- поправљати и сервисирати моторна возила или обављати друге занатске послове,
- остављати нерегистрована или хаварисана моторна возила, прикључну опрему, пољопривредне и друге
машине,
- цепање дрва,
- пуштање домаћих животиња и живине ван дворишта власника у граду,
- оштећивање путева извођењем пољопривредних и других радова,
- изношење блата возилима и другим машинама на асвалтну површину јавног пута и
- затварање, сужавање и препречивање јавног пута.
Забрањено је бацати смеће и друге отпатке, испуштати фекалне и отпадне воде и другу нечистоћу у
природне водотокове.
Члан 19.
Забрањено је на Сребрном језеру:
- испуштање отпадних вода, осоке, фекалија и хемикалија или на било који други начин загађивање воде,
- купање животиња,
- бацање угинуле стоке и живине на обалу и у воду,
- вожња свих пловних објеката на моторни погон,
- на јавним површинама постављати шаторе и камп приколице ван одређеног места за камповања,
- чинити било коју другу радњу којом би се нарушила комунална хигијена и оштетили комунални објекти.
О редовном одржавању плаже и анализирању квалитета воде преко референтне установе стараће се
власник односно корисник плаже.Узорковање воде вршиће се једном у предсезони (друга половина маја) и на
сваких 15 дана од почетка до краја купалишне сезоне (1.јун – 31.август).
Члан 20.
Фекалије и отпадне воде из свих објеката морају бити укључене у канализациону мрежу или септичку јаму.
Члан 21.
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Септичке јаме се граде у складу са Одобрењем надлежног органа Општинске управе и то само у деловима
насеља у којима није изграђена канализациона мрежа.
Власници, односно корисници септичких јама одговорни су за њихово чишћење и одржавање.
Септичке јаме могу се чистити само на начин којим се не загађује животна средина.
Изношење фекалија из септичких јама на место одређено за њихово изручивање врши се специјалним
возилом овлашћене организације или лица.
Изручивање фекалија врши се у градску канализациону мрежу у последњу шахту пре фекалне станице, а у
сеоским срединама у сопствене пољопривредне парцеле које су удаљене најмање 500 метара од најближег бунара
и осталих природних водотокова.
Члан 22.
Клозети ван стамбеног објекта морају бити прикључени на канализациону мрежу или септичку јаму.
Члан 23.
Забрањено је у канализациону мрежу бацати предмете и отпатке којима се она може запушити.
Забрањено је укључивање у канализациону мрежу површинске воде уколико постоји могућност за њихово
површинско одвођење сливницима и каналима.
Забрањено је укључивање у канализациону мрежу и испуштање на јавну површину атмосферске воде из
олука, уколико постоји могућност за њено одвођење кишном канализацијом.
Забрањено је испуштање фекалија и других отпадних вода из канализације, септичких и осочних јама,
клозета, штала, живинарника, изграђених чесми у двориштима власника и других нечистоћа на улице, јавне
површине, у суседна дворишта, сливнике, канале, потоке, реке и језеро.
Члан 24.
Сва возила, а посебно возила са стоваришта, градилишта, пољопривредних парцела и других сличних
простора приликом изласка на јавни пут не смеју да износе блато и нечистоћу на исти.
Власници пољопривредних парцела које се граниче са некатегорисаним (пољским) путем, а који за време
орања оштете исти, дужни су да га врате у првобитно стање.
Члан 25.
Истовар и утовар огревног, грађевинског и другог материјала и робе може се вршити на јавним површинама
само онда када за то не постоје друге површине.
После сваког истовара и утовара мора се одмах уклонити амбалажа, отпаци и нечистоће.

-

Члан 26.
Инвеститори грађевинских радова дужни су да се старају о:
ограђивању градилишта према путним површинама и омогућавање несметаног кретања пешака и возила,
спечавању разношења трошног материјала за време рушења старих зграда,
обезбеђивању грађевинског материјала и земље од растурања и разношења,
чишћењу јавне површине око градилишта све докле допире растурен материјал,
чишћењу возила пре њиховог изласка са градилишта,
одржавању функционалности сливника у непосредној близини и на самом градилишту,
враћању јавне површине у првобитно стање након завршетка извођења свих радова.

Зимско чишћење снега и леда
Члан 27.
Општинска управа општине Велико Градиште изабраће у складу са законом пружаоца услуге који ће у
зимском периоду вршити уклањање снега и леда са коловоза, локалних и некатегорисаних путева, испред
стамбених зграда са колективним становањем као и тротоара, посипање по потреби денатурисаном сољу, песком
и другим погодним материјалом, осим на тротоарима испред породичних стамбених зграда и пословних
просторија.
Снег и лед са тротоара испред породичних стамбених зграда и пословних просторија уклањају власници
односно корисници тих објеката.Уклоњени снег и лед скупљају се у гомиле на тротоару или ивици коловоза, тако
да не затворе олуке и сливнике и не ометају пролаз возила, пешака и приступ стамбеним и пословним
просторијама.
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Уколико надлежни инспектор записнички утврди да се неки индивидуални стамбени објекат не користи
дужи временски период и да се власници не налазе на територији општине Велико Градиште, Решењем ће
наложити пружаоцу услуга из става 1 овог члана да изврши уклањање снега и леда на терет власника уколико је
познато његово место пребивалишта или боравишта, а у случају да је пребивалиште или боравиште непознато на
терет јавних прихода предвиђених Одлуком о буџету општине Велико Градиште.
III УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА
Члан 28.
Под уређењем и одржавањем јавних зелених и рекреационих површина у смислу ове Одлуке подразумева се
њихова изградња, уређење, одржавање и опремање, а то је: постављање посуда за одлагање комуналног отпада,
засађивање и орезивање дрвећа, украсног шибља, заштитног зеленила, кошење траве, садња цвећа, чишћење и
уклањање комуналног отпада и зеленог отпада (лишће и други отпад настао кошењем, орезивањем или
извођењем других радова), заштита од биљних болести, заливање, постављање и одржавање у исправном стању
објеката који доприносе одмору и рекреацији деце и одраслих грађана и др.
Члан 29.
Зелене површине у смислу ове Одлуке су :
- паркови,
- тргови,
- скверови,
- зелене површине дуж саобраћајница,
- пешачка острва,
- дрвореди, засади, заштитно зеленило, травњаци и друго растиње,
- зелене површине око стамбених зграда.
Наведене зелене површине, у складу са предходним чланом, према Плану уређења хортикултурних површина
уређује и одржава пружалац услуга кога бира Општинска управа општине Велико Градиште у складу са законом.
Јавне зелене површине у граду и сеоским насељима испред грађевинских парцела косе и одржавају власници
истих.
Члан 30.
Зелене површине специјалне намене су :
- спортски терени и терени за рекреацију,
- зеленило у кругу јавних установа.
Зелене површине специјалне намене уређују и одржавају власници односно корисници.
Члан 31.
На јавним зеленим и рекреационим површинама могу се постављати посуде за одлагање комуналног отпада,
клупе, објекти за игру деце и друго што може допринети одмору и рекреацији грађана.
Члан 32.
Сви објекти из предходног члана морају се одржавати у уредном и исправном стању а то подразумева њихово
редовно фарбање и замену дотрајалих елемената.
Посуде за одлагање комуналног отпада морају се редовно празнити.
Члан 33.
На јавним зеленим и рекреационим површинама забрањено је:
- бацање смећа,
- премештање клупа, посуда за одлагање отпада и имобилијара,
- кретање, паркирање и прање возила,
- ложење ватре и паљење стабала, кидање цвећа, ломљење дрвећа, као и свако друго оштећење и
уништавање зеленила,
- истовар материјала, бацање амбалаже, отпадака и сл.,
- оштећење зидова, клупа,посуда за одлагање отпада и осталих објеката,
- лепљење плаката,
- раскопавање без Одобрења надлежног органа Општинске управе,
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постављање рекламних паноа, билборда и других видова рекламирања без Одобрења надлежног органа
Општинске управе.
Члан 34.
Поводом јавних манифестација од значаја за град и општину у оквиру јавних зелених и рекреационих
површина могу се постављати бине које се морају уклонити по истеку манифестације у чију сврху се и
постављају.
Члан 35.
Јавне зелене и рекреационе површине у сеоским насељима изграђују, уређују, опремају и одржавају
Месне заједнице.
Члан 36.
Власници односно корисници парцела које се граниче са јавним површинама и комуналним објектима
дужни су да редовно поткресују гране дугогодишњих засада, живих ограда и жбунова које прелазе на јавну
површину, а тако да својом висином не ометају безбедност одвијања саобраћаја на раскрсницама и улицама.
Забрањено је засађивање дугогодишњих засада и другог на јавној површини без одобрења власника –
корисника јавне површине.
-

IV ИЗГЛЕД И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА
Комунални објекти
Члан 37.
Комунални објекти (трафостанице, разводне кутије, разводни ормари, аутобуска стајалишта, стубови јавне
расвете, јавне чесме, фонтане, стубови за оглашавање и други објекти општег интереса) и површине око
комуналних објеката морају се косити и одржавати у исправном и уредном стању, а о томе ће се старати
власници, односно корисници тих објеката или организација, којима се повери одржавање тих објеката.
Одржавање зграда, парцела и дворишта
Члан 38.
Власници свих парцела и дворишта дужни су да парцеле и дворишта одржавају у чистом и уредном
стању, како се не би нарушавао општи изглед места и сл.
О одржавању дворишта стамбених зграда стара се стамбена заједница, власник зграде, власник парцеле и
други корисници.
Дворишта свих зграда морају се одржавати уредно и чисто.
Уколико у прописаном року власник не отклони утврђене недостатке, недостатке ће отклонити општина
Велико Градиште о трошку власника.
Члан 39.
Клима - уређај поставља се тако да се обезбеди отицање кондензоване воде из клима уређаја на начин који
онемогућава њено разливање на спољне делове те зграде, суседне зграде, као и директно изливање на површину
јавне намене, односно површину у јавном коришћењу.
Улични отвори
Члан 40.
Уличним отворима се сматрају :
- отвори за водовод и канализацију,
- отвори за кишну канализацију,
- електричне и телефонске инсталације.
Члан 41.
Отвори морају бити затворени.
Дотрајали и оштећени поклопци морају се одмах заменити.
О одржавању отвора за водовод и канализацију, кишну канализацију, електричне и телефонске каблове
стараће се организација која те отворе користи, о трошку власника уколико сама није власник или у случајевима
када је оштећење изазвало треће лице о трошку тог лица.
За време посебних интервенција, извођења радова или чишћења, отвори се морају оградити и обезбедити
видљивим знацима.
Билборди, рекламни панои и јавне декорације
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Члан 42.
Сви билборди и рекламни панои морају бити у исправном, чистом и уредном стању.
Надлежни инспектор наложиће Решењем уклањање билборда и рекламних паноа који су постављени:
- без решења надлежног органа Општинске управе,
- противно издатим условима,
- а да нису измирене обавезе по основу наплате локалне комуналне таксе на име заузећа јавне површине.
Члан 43.
Поводом државних и дугих празника и јавних манифестација од значаја за град и општину, град се посебно
уређује и декорише декоративним паноима, заставама и другим украсним и декоративним средствима.
Сва средства јавне декорације морају бити у исправном, чистом и уредном стању.
По истеку празника у чију сврху је постављена јавна декорација, извршилац декорисања је дужан да исту
уклони и поправи сва оштећења која су настала приликом декорације.
Хигијенско уређивање трговинских, угоститељских, занатских и других радњи и пословних просторија
Члан 44.
Спољни делови пословних просторија морају се одржавати у исправном и чистом стању. Под тим се
подразумева поправка и кречење фасаде о чему се стара власник односно корисник.
Излози пословних просторија морају бити исправни и чисти.
О уређењу и одржавању излога стара се њихов власник односно корисник.
О одржавању чистоће испред и око пословног простора стараће се власник односно корисник.
Тоалети унутар трговинских, угоститељских, занатских и установа јавног типа морају се одржавати у
исправном, чистом и уредном стању односно власник или корисник мора о свом трошку да одржава водоводну и
канализациону инсталацију унутар тоалета и редовно их чисти.
V РАСКОПАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Члан 45.
Површине јавног саобраћаја, јавне и зелене површине могу се раскопавати ради постављања подземних и
надземних инсталација као и ради њиховог текућег одржавања и реконструкције.
Раскопавање јавне површине врши се по прибављеном Одобрењу надлежног органа Општинске управе.
Члан 46.
При раскопавању јавних површина инвеститор је дужан да градилиште обезбеди на погодан
начин.Градилиште мора бити ограђено рефлектујућим тракама или на други начин којим се обезбеђује да буде
лако уочљиво, као и да не угрожава кретање пешака и саобраћај.
Ако се радови изводе на путевима, градилишта морају бити обезбеђена и потребним саобраћајним знацима
који упозоравају да се изводе радови и они морају бити постављени на таквом одстојању и месту видљивом за све
учеснике у саобраћају.
Члан 47.
Инвеститор радова је дужан да ископе на јавним површинама који могу угрозити безбедан прилаз пешака до
стамбених и пословних просторија уредно обезбеди.
Члан 48.
Радови на раскопавању и довођењу јавне површине у првобитно стање морају се извести за најкраће потребно
време.
Инсталације, објекти и уређаји који се оштете извођењем радова морају се одмах довести у првобитно стање
о трошку инвеститора.
Уколико оштећење из претходног става није проузроковано кривицом инвеститора, трошкове довођења истог
у првобитно стање сноси предузеће које се стара о одржавању и коришћењу тих инсталација, објеката и уређаја.
Члан 49.
Ако се радови на раскопавању врше без или противно издатом Одобрењу, надлежни инспектор забраниће
Решењем даље извођење радова и наложиће враћање јавне површине у првобитно стање.
VI ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА
Члан 50.

8

Атмосферске воде се одводе сливницима и кишном канализацијом.
Уколико не постоје сливници и кишна канализација, одвођење се врши каналима за прикупљање и одвођење
атмосферских вода.
За потребе одводњавања атмосферских вода са општинских путева канале копа, уређује и одржава Управљач
пута.
За потребе одводњавања атмосферских вода са некатегорисаних путева канале копа, уређује и одржава
Управљач пута.
За потребе одводњавања атмосферских вода са некатегорисаних путева и улица у насељима, канале копају
власници парцела које се граниче са некатегорисаним путевима или улицом, а по условима Општинске управе
општине Велико Градиште.
VII НАДЗОР НАД ИЗВРШЕЊЕМ ОДЛУКЕ
Члан 51.
Надзор над спровођењем одредби ове Одлуке вршиће Општинска управа Општине Велико Градиште преко
Одељења за инспекцијске послове – Комуналне инспекције.
VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 52.
Новчаном казном од 100.000,00 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 10.000,00
динара.
За прекршај из става 1 овог члана, казниће се предузетник новчаном казном од 30.000,00 динара.
Члан 53.
Новчаном казном у износу од 75.000,00 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
10.000,00 дианара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 30.000,00 динара.
Члан 54.
Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:
1) комунални отпад не одлаже у посуде за одлагање отпада (члан 9);
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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 55.
Сви појмови употребљени у овој одлуци у мушком граматичком роду обухватају мушки и женски род
лица на која се односе.
Члан 56.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о комуналном уређењу и хигијени („Сл. гласник
општине Велико Градиште“, бр 6/2013) и Одлука о измени и допуни одлуке о комуналном уређењу и хигијени
(„Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр 10/2014).
Члан 57.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Велико
Градиште''.
Број: 355-71/2017-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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