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103.
На основу члана 20. став. 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон), члана 4. став 1. и 3. и члана 13. став 1. Закона
о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011 и 104/2016), члана 15. став 1.
тачка 6. и члана 40. став 1. тачка 7. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине
Пландиште“, број: 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној
дана 30.03.2017. године доноси:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ РЕДУ

Члан 1.
У Одлуци о комуналном реду („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 7/2013) члан 88. мења се и гласи:
„Новчаном казном од 70.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1. јавну зелену површину уписану у регистар јавних зелених површина или другу површину која
је посебном одлуком Општине проглашена за пешачку зону користи супротно њеној намени
кретањем, заустављањем или паркирањем возила на истој (члан 8. став 2. тачка 1.);
2. омета коришћење улице или другог општинског пута, пешачке комуникације, прилаз
објектима, коришћење противпожарног пута, колског пролаза између стамбених зграда,
интерне саобраћајнице и сл. заустављањем или остављањем возила на јавној површини
(члан 8. став 2. тачка 2. и 3.);
3. не поступи по решењу да се јавна површина и неизграђено грађевинско земљиште видљиво
са јавне површине, ограде и површине око зграда, доведу у уредно и чисто стање (чл. 9-13.);
4. не поступи по решењу да се отвори за убацивање огревног и другог материјала покрију
одговарајућим затварачима и да се доведу у стање прописано овом одлуком (члан 14.);
5. јавну површину прља, баца на њу отпадке свих врста, наноси на њу нечистоћу и други
материјал (блато, уље, мазиво и сл.) и на други начин доводи у неуредно и прљаво стање
(члан15. став 1.);
6. остави на јавној површини предмет који није примерен њеној намени и којима се јавна
површина доводи у неуредно стање (члан 15. став 2.);
7. на јавну површину исписује рекламе, графите и друге натписе или те површине на други
сличан начин прља и оштећује (члан 15. став 3.);
8. прави малтер и меша бетон, односно изводи друге радове на начин којим се проузрокује
оштећење јавне површине (члан 15. став 4.);
9. на улици, тргу и другој површини јавне намене и на површини у јавном коришћењу, продаје
робу или врши друге делатности изван продајног објекта (продавница или привремених
објеката и сл.), осим у случајевима када је то дозвољено овом одлуком, другим прописима
општине или законом (члан 15. став 5.);
10. оштећује или уклања затварач са отвора из члана 14. ове одлуке (члан 15. став 6.);
11. не поступи по решењу да се на јавној површини одложен грађевински материјал, огрев и
други материјал, односно остављен предмет уклони или да се за исто прибави одобрење
надлежног органа, односно да се исти одложи у складу са издатим одобрењем (члан 27.);
12. не поступи по решењу да се прибави одобрење за раскопавање јавне површине у
остављеном року (члан 28.);
13. не поступи по решењу којим му је наложено да због раскопавања јавне површине ради хитне
интервенције, поднесе захтев надлежном органу за издавање одобрења за раскопавање
(члан 29. став 4.);
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14. не поступи по решењу којим се обустављају радови и одређује рок за усклађивање услова и
начина извођења радова са условима датим у издатом одобрењу (члан 35.);
15. не поступи по решењу да се раскопана јавна површина доведе у првобитно односно
техничко исправно стање (члан 36.);
16. раскопава јавну површину, осим у циљу раскопавања из члана 28. ове одлуке и у случају
када је то дозвољено другим одлукама Општине или законом (члан 37.);
17. не поступи по решењу о уклањању снега и леда као и да се спољни делови зграде доведу у
уредно и чисто стање (чл. 38-40.);
18. не поступи по решењу да се радови на спољњим деловима зграде изводе у складу са овом
одлуком односно издатим одобрењем (члан 41.);
19. не поступи по решењу да спољни делови зграде буду осветљени у складу са овом одлуком
(члан 42.);
20. не поступи по решењу да се објекат, уређај или опрема постављена на спољни део зграде
супротно овој одлуци или издатом одобрењу, уклони и да спољни део зграде доведе у
првобитно односно технички исправно стање (члан 43. став 2.);
21. не поступи по решењу да се у остављеном року прибави одобрење за осликавање мурала,
постављање рекламних објеката и рекламних ознака и витрина на спољњем делу зграде
(чл. 44,49. и 52.);
22. не поступи по решењу да се објекат, уређај односно опрема постави, односно да се мурал
ослика, на спољни део зграде, у складу са овом одлуком односно издатим одобрењем (чл.
43-52.);
23. тресе тепих, столњак, постељину и друге ствари преко прозора, терасе односно балкона
(члан 53. став 1.);
24. не поступи по решењу да се са прозора, тераса, лођа и балкона уклоне ствари и предмети
који нарушавају изглед зграде (члан 53. став 1.);
25. оштећује, исписује графите и друге натписе, црта, лепи плакате, прља или на други начин
нарушава изглед спољњег дела зграде (члан 53. став 2.);
26. осликава мурал, или поставља натпис са називом пословног имена, заштитни или технички
уређај, рекламни објекат или рекламну ознаку, витрину, држач за заставу и посуду са
биљним засадом, на спољним деловима зграде на којима је забрањено осликавање односно
постављање (члан 53. став 3.);
27. не поступи по решењу да се отклони нарушени изглед зграде настао оштећивањем,
исписивањем графита и другог натписа, цртежа или лепљењем плаката, прљањем или на
други начин (члан 53. став 2.);
28. не поступи по решењу да се објекат, уређај или опрема постављена на спољни део зграде
доведе у исправно, уредно и чисто стање односно да њихов изглед доведе у стање
одређено одобрењем (члан 54.);
29. не поступи по решењу да се објекат, уређај или опрема по истеку периода на који је
постављање на спољни део зграде одобрено, уклони у складу са одобрењем, односно да се
спољни део зграде доведе у првобитно односно техничко исправно стање (члан 55.);
30. не поступи по решењу да се постављени објекат, уређај односно опрема измести у складу са
решењем надлежног органа (члан 61.);
31. не поступи по решењу да се комунални објекти, уређаји и опрема постављени на јавној
површини доведу у исправно, уредно и чисто стање (члан 65. став 2.);
32. не поступи по решењу да се отвори на шахтовима и сливницима на јавној површини покрију
одговарајућим поклопцима, решеткама или другим затварачима (члан 66.);
33. не поступи по решењу да се урбана опрема постави на јавну површину и на спољне делове
зграде у складу са овом одлуком и планом постављања (члан 69. став 1.);
34. не поступи по решењу да се урбана опрема постављена на јавној површини доведе у
исправно, уредно и чисто стање (члан 69. став 7.);
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35. не поступи по решењу да се инсталације и уређаји за осветљавање објеката и
амбијенталних целина доведу у исправно, уредно и чисто стање (члан 71. став 5.);
36. не поступи по решењу да се украси, инсталације и уређаји за свечано осветљење Општине
доведу у исправно, уредно и чисто стање односно да се уклоне у складу са овом одлуком
(члан 72. став 3. и 4.);
37. не поступи по решењу да се комунални објекти и опрема за оглашавање постави на јавну
површину и на спољне делове зграде у складу са овом одлуком и планом постављања (члан
75.став 1.);
38. не поступи по решењу да се комунални објекти и опрема за оглашавање постављена на
јавној површини и на спољне делове зграде доведе у исправно, уредно и чисто стање (члан
75.став 6.);
39. прља, исписује графите, црта, плакатира или на било који други начин оштећује комуналне
објекте, уређаје или опрему или урбану опрему постављену на јавну површину или на
спољни део зграде (члан 76. став 1. тачка 1.);
40. премешта или уклања комуналну или урбану опрему (члан 76. став 1. тачка 2.);
41. спречава постављање урбане опреме у складу са овом одлуком (члан 76. став 1. тачка 3.);
42. користи комуналне објекте, уређаје и опрему и урбану опрему постављену на јавну
површинуили на спољни део зграде супротно намени коју имају (члан 76. став 1. тачка 4.);
43. оставља ствари и друге предмете или на други начин омета коришћење комуналних
објеката, уређаја и опреме (члан 76. став 1. тачка 5.);
44. прља, исписује графите, црта, плакатира или на било који други начин оштећује уређаје и
инсталацију за осветљавање објеката и амбијенталних целина, опрему и инсталацију за
свечано украшавање Општине и комуналне објекте и опрему за оглашавање (члан 76. став
1. тачка 6.);
45. премешта или уклања уређаје и инсталацију за осветљавање објеката и амбијенталних
целина, опрему и инсталацију за свечано украшавање Општине и комуналне објекте и
опрему за оглашавање (члан 76. став 1. тачка 7.);
46. спречава постављање уређаја и инсталација за осветљавање објеката и амбијенталних
целина, опреме и инсталација за свечано украшавање Општине и комуналних објеката и
опрему за оглашавање у складу са овом одлуком (члан 76. став 1. тачка 8.);
47. користи уређаје и инсталације за осветљавање објеката и амбијенталних целина, опрему и
инсталације за свечано украшавање Општине и комуналне објекте и опрему за оглашавање
супротно намени коју имају (члан 76. став 1. тачка 9.).
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном
од 10.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 50.000,00
динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 10.000,00
динара.“
Члан 2.
Досадашњи наслов после члана 88. мења се и гласи:
„Прекршајни налог“
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Члан 3.
Члан 89. мења се и гласи:
„За прекршаје из члана 88. став 1. тач. 1-2, 5-10, 16, 23, 25-26 и 44-47. издаје се пркршајни налог
у износу од:
1) за физичко лице 10.000,00 динара;
2) за одговорно лице 15.000,00 динара;
3) за правна лица 70.000,00 и предузетнике 50.000 динара.“

Члан 4.
Досадашњи наслов после члана 88. мења се и гласи:
„Наплата прекршајног налога“

Члан 5.
Члан 90. мења се и гласи:
„За прекршаје из члана 89. ове одлуке за које је овом одлуком предвиђено издавање прекршајног
налога:
Прекршајни налог се уручује присутном лицу за кога се сматра да је учинило прекршај у моменту
откривања прекршаја. Лице против кога је издат прекршајни налог својим потписом на
одговарајућем месту у налогу потврђује његов пријем.
Ако је лице за кога се сматра да је учинило прекршај одсутно и када околности откривања или
природа прекршаја то захтевају, достављање прекршајног налога ће се извршити путем поште или
доставне службе овлашћеног органа, у складу са одредбама о достављању из овог закона.
Ако присутно лице против кога се издаје прекршајни налог одбије да прими налог, службено лице
ће га упозорити на последице одбијања пријема, унети у налог забелешку о одбијању пријема, дан и
час када је пријем одбијен чиме се сматра да је прекршајни налог уручен.
Лице против кога је издат прекршајни налог прихвата одговорност за прекршај плаћањем
половине изречене казне у року од осам дана од дана пријема прекршајног налога, чиме се
ослобађа плаћања друге половине изречене казне.
Ако лице против кога је издат прекршајни налог у року од осам дана од дана пријема прекршајног
налога не плати изречену казну или не поднесе захтев за судско одлучивање о издатом
прекршајном налогу, сматраће се да је прихватило одговорност пропуштањем, а прекршајни налог
ће постати коначан и извршан.
Прекршајни налог са констатацијом коначности и забелешком да новчана казна није плаћена
овлашћени орган доставља надлежном прекршајном суду да изречену новчану казну унесе у
регистар и спроведе поступак извршења у складу са овим законом.
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Лице против кога је издат прекршајни налог може прихватити одговорност за прекршај и након
истека рока од осам дана од пријема прекршајног налога ако пре поступка извршења добровољно
плати целокупан износ изречене новчане казне.“

Члан 6.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине
Пландиште“.
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