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252. 
 

На основу члана 61. ст. 2. и ст. 3. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, број 
104/2016), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 - 
др. закон 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Пландиште („Сл. лист 
Општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној 
дана 26. новембра 2018. године донела је 

 
 
 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ УРБАНИСТИЧКИХ ЗОНА ОБАВЕЗНОГ  

ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ  
И ЗОНА ОБАВЕЗНОГ ОДРЖАВАЊА СПОЉНОГ ИЗГЛЕДА ЗГРАДЕ 

 
 
 
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком се утврђују урбанистичке зоне (у даљем тексту: зоне) на територији општине Пландиште 

у оквиру којих се прописује обавеза инвестиционог одржавања зграда и унапређења својстава зградa ради 
остваривања јавног интереса, односно у циљу спречавања настанка штетних последица по живот и 
здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности, као и зоне унутар којих се 
прописује различит степен обавезности одржавања спољног изгледа зграда и забрана промене спољног 
изгледа зграда, у складу са законом којим се уређује област становања и одржавања зграда (у даљем 
тексту: Закон). 
 

Активности на одржавању зграде у смислу ове Одлуке обухватају активности одржавања заједничких 
делова зграде прописане Законом и подзаконским актом. 

 
 

Члан 2. 
 

Зонама из члана 1. ове Одлуке обухваћене су стамбене зграде, стамбено-пословне зграде, пословне 
зграде, зграде јавне намене, зграде које су у режиму заштите. 
 

Зграде од којих прети опасност за настанак штетних последица по живот и здравље људи, животну 
средину, привреду или имовину веће вредности, као и зграде за које се прописује различит степен 
обавезности одржавања спољног изгледа зграда и забрана промене спољног изгледа зграда, могу бити део 
једне или више засебно утврђених зона. 
 

У оквиру једне зоне може се утврдити један или више блокова који представљају урбанистичку целину 
зграда за које се прописује обавеза инвестиционог одржавања зграда и унапређења својстава зграда ради 
остваривања јавног интереса или различит степен обавезности одржавања спољног изгледа зграда и 
забрана промене спољног изгледа зграда. 
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II. ОБАВЕЗЕ 
 

Члан 3. 
 

Обавеза инвестиционог одржавања зграда и унапређења својстава зграда ради остваривања јавног 
интереса, као и различит степен обавезности одржавања спољног изгледа зграда и забрана промене 
спољног изгледа зграда за зоне и блокове из члана 2. ове Одлуке, прописује се за лица која у складу са 
Законом врше послове управљања зградом, и то: 
 

1. власник, за зграде било које намене у којима је једно лице искључиви власник свих 
делова зграде; 

2. власници посебних делова, за породичне куће; 
3. стамбена заједница преко својих органа или професионални управник коме су поверени 

послови управљања, у стамбеној згради која има заједничке делове зграде и најмање два 
посебна дела чији су власници различита лица; 

4. власници посебних делова преко својих органа, у зградама које немају ниједан посебан 
део намењен за становање, преко удружења основаног у складу са законом којим се 
уређује оснивање и правни положај удружења. 
 

Лица из става 1. овог члана имају обавезу да одржавају зграду на начин да од зграде, односно 
заједничких делова зграде не прети опасност настанка штете. 
 
III. ЗОНЕ 
 

Члан 4. 
 

Зоне (или зона) за које се прописује обавеза инвестиционог одржавања зграда и унапређења својстава 
зградa ради остваривања јавног интереса у циљу спречавања штетних последица из члана 1. ове Одлуке 
утврђују се на основу следећих критеријума: 
 

1. густина насељености (урбанистичка зона са већом густином насељености, као што су 
зоне централног садржаја, зоне вишепородичног становања и сл.); 

2. фреквентност корисника простора (урбанистичка зона са већом фреквентношћу 
корисника простора, зоне централног садржаја, урбано подручје, зоне у којима су објекти 
изграђени на регулационој линији и сл.). 
 

 
Члан 5. 

 
Сагласно чл. 4. ове Одлуке на територији општине Пландиште утврђују се следеће зоне: 

 
1. зона А – стамбене, стамбено-пословне зграде и јавне зграде у ужем центру Пландишта 

(од улице Војвођанске до улице Илинденск, и од улице Синђелићеве до улице 
Обилићеве) 

2. зона Б – стамбене зграде ван ужег центра Пландишта 
3. зона В – стамбене зграде у осталим насељеним местима 

 
У зони А  прописује се обавезно одржавање спољног изгледа фасаде зграде ( текуће и инвестиционо 

одржавање, уклањање графита и др.). 
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Радови на одржавању спољног изгледа зграда које су проглашене за културно добро, а налазе се у 

зонама и блоковима утврђеним овом Одлуком, изводе се у складу са актима којима се утврђују услови 
заштите споменика културе. 

 
Члан 6. 

 
Уколико лица из члана 3. став 1. ове Одлуке, за зграде које се налазе у зонама за које је прописана 

обавеза инвестиционог одржавања зграда и спречавање настанка штетних последица, не предузме 
обавезне радње на реконструкцији, санацији, адаптацији и текућем одржавању, општина Пландиште ће 
поменуте радње предузети у име и за рачун  лица из чл.3. ове Одлуке. 
 
 
IV. НАДЗОР 
 

Члан 7. 
 

Скупштине стамбених заједница регистрованих на  територији општине Пландиште дужне су да ускладе 
годишње програме одржавања зграде са одредбама ове Одлуке у року од 30 дана од ступања на снагу ове 
Одлуке. 
 
 

Члан 8. 
 

Надзор над спровођењем ове Одлуке спроводи Грађевински инспектор у оквиру својих овлашћења 
датих Законом, првенствено контролишући да ли су стамбене заједнице усвојиле годишњи програм 
одржавања, и да ли га спроводе.  
 

 
Члан 9. 

 
Уколико инспектор по извршеном контролном надзору утврди да одговорна лица нису предузела 

потребне активности  на одржавању зграда услед којих би могле да настану штетне последице по живот или 
здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности, донеће решење којим се налаже 
предузимање потребних активности на одржавању зграде у накнадно остављеном року. 
 

 
Члан 10. 

 
Уколико ни у накнадно остављеном року, лица из члана 3. ове Одлуке не поступе по налозима и 

роковима из решења инспектора, инспектор ће решење које је сагласно одредбама Закона о општем 
управном поступку које је постало извршно, доставити Општинској управи општине Пландиште надлежној за 
спровођење поступка извршења, ради предузимање радова на терет одговорних лица. 
 

 
Члан 11. 

 
Општина Пландиште обезбеђује извршење решења, односно извођење радова и предузимање других 

мера у складу са Законом о јавним набавкама.  
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V. ТРОШКОВИ 

 
Члан 12. 

 
Трошкове извођења радова и предузимања других мера (извршења) сноси општина Пландиште  из 

средства обезбеђених у свом буџету, са правом регреса према лицу које је било дужно да те активности 
само предузме. 
 

По завршетку извршења, надлежни орган Општинске управе општине Пландиште доноси допунско 
решење о трошковима извршења. 
 

 
Члан 13. 

 
Право регреса општина Пландиште  као начилац радова остварује на основу решења о трошковима 

извршења и фактуре (рачуна) о извршеним радовима и другим предузетим мерама, издатог од стране 
правног лица које је ангажовано као извршилац радова. 
 

Писаним споразумом између општине Пландиште и лица према коме постоји право регреса уредиће се 
поступак надокнаде трошкова, начин и рокови плаћања за извршене радове и друге предузете мере из 
чл.11.ове Одлуке. 
 

Уколико се право на надокнаду трошкова не може регулисати мирним путем                                   
(споразумом) општина Пландиште доставља заштитнику имовинских права општине Пландиште извршно 
решење о извршењу и допунско решење о трошковима извршења, ради покретања поступка намирења 
потраживања судски путем, сагласно одредбама Закона о обезбеђењу и извршењу. 
 
 
VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 14. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Пландиште“. 
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