
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008, 143/2016 и 18/2019), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша” број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016, 
144/2016 и 117/2020) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе 
материјала („Службени лист Града Ниша", број 125/2008), 
 

Градско веће Града Ниша, на седници од 15.03.2021. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

I Утврђује се Предлог одлуке о изменама и допунaма одлуке о 
одржавању чистоће на површинама јавне намене и управљању комуналним 
отпадом. 

 
II Предлог одлуке о изменама и допунaма одлуке о одржавању чистоће на 

површинама јавне намене и управљању комуналним отпадом, доставља се 
председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице 
Скупштине Града.  
 

III    За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша, одређују се Драгослав Павловић, директор ЈКП „Медиана“ Ниш и 
Снежана Јовановић, в.д. начелника Градске управе за комуналне делатности 
инспекцијске послове. 

 
 

 
Број: 271-8/2021-03 
У Нишу, 15.03.2021. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 
 
 

Драгана Сотировски 
 
 



На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима (''Службени 
гласник РС'', број 88/2011, 46/2014 - Одлукa УС РС, 104/2016 и 95/2018) и члана 
37. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008, 143/2016 и 
18/2019), 

Скупштина Града Ниша, на седници од _______ године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНAМА ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ НА 
ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И УПРАВЉАЊУ КОМУНАЛНИМ 

ОТПАДОМ 
 

Члан 1. 
У Одлуци о одржавању чистоће на површинама јавне намене и управљању 

комуналним отпадом ("Службени лист Града Ниша", број 12/2020-пречишћен 
текст) члан 7. став 1 мења се и гласи:  

  
 ''За сакупљање комуналног отпада на територији Града Ниша, осим за 
сакупљање опасног отпада, користе се следеће посуде за комунални отпад:  
1. корпа;  
2. контејнер:  
а) типизирани контејнер:  
- запремине 1.100 l и  
- запремине 5 m3  

б) типизирани контејнер за подземно сакупљање отпада:  
- запремине 3 m3   
в) посуде за амбалажни отпад запремине до 2 m3; 
3. канта:  
типизирана пластична канта:  
- запремине ≤ 120 l,  
- запремине 240 l.'' 
 
 После става 3, додаје се став 4 који гласи: 
 „Типизирани контејнери запремине 5 m3  могу се користити само за 
сакупљање и одвоз комуналног отпада са локација на којима се налазе објекти 
површине веће од 25000 m2, о чему корисник и комунално предузеће закључују 
уговор којим се регулише динамика сакупљања и одвоза отпада и остали 
елементи од значаја за пружање комуналне услуге.“ 
 

Члан 2. 
 У члану 13. став 5, после речи: „мишљење“ додаје се реч: “представника“. 
 

Члан 3. 
Члан 14. мења се и гласи: 

 ''Члан 14. 
 

Запремина потребног- минималног броја посуда за сакупљање отпада за 
објекте колективног и индивидуалног становања, израчунава се на следећи начин: 



         1. за колективни тип становања потребан број посуда одређује се према врсти 
типских посуда: 
        - на сваких 15 домаћинстава по 1 типски контејнер запремине 1100 литара или 
запремински еквивалент; 
      - на сваких 40 домаћинстава по 1 подземни контејнер запремине 3000 литара 
или запремински еквивалент 
     2. за индивидуални тип становања по једна типска посуда запремине 120 
литара по домаћинству. 
 
       Запремина  потребног  броја посуда за сакупљање отпада у зависности од 
делатности одређује се на следећи начин: 

 
Категорија 
корисника 

Запремина посуде 

I – категорија: киосци, привремени објекти и сл. 
до 10 м2 120 литара 

преко 10 м2 
Одговарајући број запреминских еквивалената од 120 литара 
на сваких 10м2

II – категорија: осигуравајућа друштва, банке, туристичке агенције, 
фондови, медији, агенције, занатлије, апотеке, књиговствене агенције, 
адвокатске  канцеларије, остали канцеларијски простор и сл. 
до 100 м2 120 литара 

преко 100 м2 
Одговарајући број запреминских еквивалената од 120 литара 
на сваких 100м2

III – категорија: тржни центри, хотели, трговинске радње,  угоститељске 
радње, пијаце, објекти забавних игара, бензинске и гасне пумпе и сл.   
до 100 м2 1100 литара 
Од 100 м2 до 
1000 м2 

Одговарајући број запреминских еквивалената од 1100 
литара на сваких 500м2

преко 1000 м2 
Одговарајући број запреминских еквивалената од 1100 
литара на сваких 1000 м2    

преко 25000 м2 
Одговарајући број запреминских еквивалената од 1100 
литара на сваких 1000 м2  или одговарајући број 
запреминских еквивалената од 5 m3 на сваких 5000м2          

IV – категорија: државни органи и институције, верски објекти, органи 
јединица локалне самоуправе,  комунална предузећа,  дипломатска и 
друга страна представништва, установе образовања, науке, културе, 
здравства и спорта и сл.  
до 500 м2 1100 литара 

преко 500 м2 
Одговарајући број запреминских еквивалената од 1100 
литара на сваких 500м2

V – категорија: привредни субјекти који обављају производну делатност, 
магацински простор, изложбено простор, продајни простор и сл. 
до 1000 м2 1100 литара 

преко 1000 м2 
Одговарајући број запреминских еквивалената од 1100 
литара на сваких 1000м2



 
 У случају да корисници услуге сакупљања и одвоза комуналног отпада 
имају потребу за већим бројем посуда за сакупљање отпада од прописаног броја, 
дужни су да са комуналним предузећем закључе посебан уговор, који има 
карактер ванредне услуге, којим ће се регулисати посебна права и обавезе у вези 
са вршењем ванредне услуге.“ 

 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 4. 
Поступци који нису окончани до дана ступања на снагу ове одлуке, окончаће 

се по одредбама ове одлуке. 
 

Члан 5. 
Овлашћује се Градска управа за органе Града и грађанска стања да сачини и 

објави пречишћен текст Одлуке о одржавању чистоће на површинама јавне 
намене и управљању комуналним отпадом. 

 
Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
листу Града Ниша". 

 
 Број:  
 У Нишу,_____________ године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 

 
                Председник 

 
                   Бобан Џунић 

 
 



 
 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
 

 Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допунaма Одлуке о 
одржавању чистоће на површинама јавне намене и управљању комуналним отпадом 
дефинисан је чланом 13. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник 
РС'', број 88/2011, 46/2014 - Одлукa УС РС, 104/2016 и 95/2018) и чланом 37. 
Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008, 143/2016 и 
18/2019), којима је прописано овлашћење Града Ниша, као јединице локалне 
самоуправе да уређује начин обављања комуналне делатности, као и општа и 
посебна права и обавезе вршилаца комуналне делатности и корисника услуга на 
својој територији.  
 Изменама Одлуке о одржавању чистоће на површинама јавне намене и 
управљању комуналним отпадом приступило се сагласно Иницијативи Јавног 
комуналног предузећа ''Медиана'' Ниш број 6170 од 10.03.2021.године. 
 Наведеном иницијативом ЈКП ''Медиана'' Ниш, као предузеће које је Град 
Ниш основао за обављање комуналних делатности одржавања хигијене на 
површинама јавне намене и управљања комуналним отпадом на територији Града,  
предложило је дефинисање додатних посуда за сакупљање комуналног отпада и 
прецизирање постојећих категорија корисника услуга, у складу са исказаним 
потребама корисника, чињеничним стањем на терену и искуственим параметрима 
које предузеће има из постојеће пословне праксе. 
 У смислу претходно изнетог, одлуком се, поред постојећих, као посуде за 
сакупљање комуналног отпада прописују и типизирани контејнери запремине 5 м3,  
док се код III – категорије корисника: тржни центри, хотели, трговинске радње,  
угоститељске радње, пијаце, објекти забавних игара, бензинске и гасне пумпе и сл.,  
прецизније дефинишу параметри за одређивање одговарајућег броја запреминских 
еквивалената посуда за комунални отпад. 
 Имајући у виду наведено, израђен је нацрт Одлуке о изменама и допунaма 
Одлуке о одржавању чистоће на површинама јавне намене и управљању 
комуналним отпадом.  
 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

 
                                     ВД НАЧЕЛНИКА 
 
 
                                         Снежана Јовановић 



ОДЛУКА О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ 
 НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ  

И УПРАВЉАЊУ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ  
("Службени лист Града Ниша", бр. 12/2020 - пречишћен текст) 

 
 ПРЕГЛЕД ЧЛАНОВА КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ 

 
Члан 7.  

 
 
За сакупљање комуналног отпада на територији Града Ниша, осим за сакупљање опасног 
отпада, користе се следеће посуде за комунални отпад: 
 
1. Корпа; 
 
2. Контејнер: 
 
а) типизирани контејнер: 
 
- запремине 1.100 l и 
 
б) типизирани контејнер за подземно сакупљање отпада: 
 
- запремине 3 m3 и 
 
- запремине 5 m3, 
 
в) посуде за амбалажни отпад запремине до 2 m3 
 
3. Канта: 
 
Типизирана пластична канта: 
 
- запремине ≤ 120 l, 
 
- запремине 240 l и 
 
Типизиране контејнере за подземно сакупљање отпада на површинама јавне намене 
поставља комунално предузеће у складу са важећим прописима. 
 
За сакупљање комуналног отпада са локације на којој се налази индустрија, осим опасног 
отпада, комунално предузеће може посебним уговором уговорити сакупљање и одвоз и из 
других посуда (типизирани контејнери веће запремине, типизирани контејнери са 
сопственим механизмом за пресовање отпада и др.), којим ће се регулисати и динамика 
одвоза, као и остали елементи од значаја за пружање комуналне услуге. 
 

Члан 13. 

Комунални отпад и други природни и вештачки отпаци из стамбених и пословних објеката и 
просторија, до одвожења, сакупљају се у одређене посуде за комунални отпад.  



Посуде за комунални отпад смештају се у смећару припадајућу објекту корисника, а уколико 
иста не постоји или је актом надлежног органа забрањено коришћење исте, локација за 
смештај посуде за комунални отпад одређује се на парцели припадајућој објекту корисника.  

Посуда за комунални отпад мора бити удаљена од улаза у припадајући објекат максимално 
25 метара, а минимално 5 метара, и иста мора бити ограђенa или визуелно скривена 
зеленилом, или у посебном боксу на платоу који је бетониран или на други начин обезбеђен.  

Посуда за комунални отпад не сме се поставити противно забранама прописаним важећим 
законским прописима (прописима из области безбедности у саобраћају којима се обезбеђује 
безбедност саобраћаја и др.).  

О локацији и начину уређења простора за сакупљање комуналног отпада, као и броју, врсти 
и типу посуда за сакупљање комуналног отпада, одлучује Градска управа Града Ниша - 
секретаријат надлежан за комуналне делатности, уз прибављено мишљење комуналног 
предузећа, на околности одређивања броја и врсте посуда за сакупљање комуналног отпада.  

Изузетно, уколико приликом разматрања захтева за одређивање броја, врсте и типа посуда, 
као и локације и начина уређења простора за сакупљање комуналног отпада, из постојећег 
стања на терену буде утврђено да није могуће одредити локацију која испуњава све услове из 
става 3 овог члана, Градска управа Града Ниша - секретаријат надлежан за комуналне 
делатности ће лоцирати посуде за комунални отпад тако да се обезбеди редовно и 
контунуирано сакупљање и одвожење комуналног отпада, уз најмање ограничења за 
кориснике наведене комуналне услуге и поштовање одредаба из става 2 и 4 овог члана.  

Корисници ове комуналне услуге (власници, закупци и корисници станова, стамбених 
објеката, пословних објеката и просторија) дужни су да обезбеде одређени простор за 
сакупљање отпада и одговарајући број и врсту посуда за комунални отпад, у складу са 
решењем из става 5. овог члана.  

 
 

Члан 14. 

Запремина потребног - минималног броја посуда за сакупљање отпада за објекте колективног 
и индивидуалног становања, израчунава се на следећи начин:  

За колективни тип становања потребан број посуда одређује се према врсти типских посуда:  

- на сваких 15 домаћинстава по 1 типски контејнер запремине 1100 литара или запремински 
еквивалент;  

- на сваких 40 домаћинстава по 1 подземни контејнер запремине 3000 литара или 
запремински еквивалент.  

За индивидуални тип становања по једна типска посуда запремине 120 литара по 
домаћинству.  

Запремина потребног - минималног броја посуда за сакупљање отпада за објекте пословног 
простора, одређује се на следећи начин: 

 



Категорија корисника  Запремина посуде  

I - категорија: киосци, привремени објекти и сл.  

до 10 m2 120 литара  

преко 10 m2 Одговарајући број запреминских еквивалената на 
сваких 10 m2 

II - категорија: осигуравајућа друштва, банке, туристичке агенције, 
фондови, медији, агенције, занатлије, апотеке, књиговодствене агенције, 
адвокатске канцеларије, остали канцеларијски простор и сл.  

до 100 m2 120 литара  

преко 100 m2 Одговарајући број запреминских еквивалената на 
сваких 100 m2 

III - категорија: тржни центри, хотели, трговинске радње, угоститељске 
радње, пијаце, објекти забавних игара, бензинске и гасне пумпе и сл.  

до 100 m2 1100 литара  

од 100 m2 до 1000 m2 Одговарајући број запреминских еквивалената на 
сваких 100 m2 

преко 1000 m2 Одговарајући број запреминских еквивалената на 
сваких 500 m2 

IV - категорија: државни органи и институције, верски објекти, органи 
јединица локалне самоуправе, комунална предузећа, дипломатска и 
друга страна представништва, установе образовања, науке, културе, 
здравства и спорта и сл.  

до 500 m2 1100 литара  

преко 500 m2 Одговарајући број запреминских еквивалената на 
сваких 500 m2 

V - категорија: привредни субјекти који обављају производну делатност, 
магацински простор, изложбено простор, продајни простор и сл.  

до 1000 m2 1100 литара  

преко 1000 m2 Одговарајући број запреминских еквивалената на 
сваких 1000 m2 

 




	8-1 Resenje GV - Odluka o izmenama i dopunama odluke o odrzavanju cistoce
	8-2 Odluka o izmenama i dopunama odluke o odrzavanju cistoce
	8-3 Obrazlozenje
	8-4 Pregled clanova koji se menjaju
	8-5 Inicijativa JKP Mediana 2021

