
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 
и 144/2016) 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 24.12.2019. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

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

II Предлог одлуке о изменама и допунама Oдлуке 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 представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша, одређује се Братислав Вучковић, члан Градског већа Града Ниша. 
 
 
 
 

Број: 1347-12/2019-03 
У Нишу, 24.12.2019. године 

 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 
 



На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'', 
број 88/2011, 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 ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  

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 3/2014-пречишћен текст и 
18/2017) члан 6. мења се и гласи:  

  
''Члан 6. 

У складу са програмом и важећим прописима, комунално предузеће за сакупљање 
комуналног отпада са површина јавне намене поставља на наведеним површинама 
довољан број посуда за комунални отпад, на начин који омогућава њихово лако 
пражњење, прање, одржавање и уз испуњeње санитарно-техничких услова. 

Посуде за отпад из става 1. овог члана постављају се само изузетно на површине 
намењене пешачком саобраћају, као и на јавна паркиралишта.  

Уколико се посуде за отпад из става 1. овог члана постављају на јавна 
паркиралишта, потребно је прибавити предходну сагласност ЈКП ''Паркинг-сервис'' 
Ниш.  

За сакупљање комуналног отпада са површина јавне намене користе се посуде за 
комунални отпад, чија се подручна локација за постављање, изглед и врста материјала 
од кога се израђују дефинише Каталогом урбаног мобилијара (у даљем тексту: Каталог), 
који усваја Градско веће.  

Када се посуде за комунални отпад постављају на површине јавне намене око 
објекта у режиму заштићеног природног, културног и историјског добра, прибавља се и 
мишљење Завода за заштиту природе, односно Завода за заштиту споменика културе. 

Градска управа Града Ниша - секретаријат надлежан за послове саобраћаја, по 
захтеву комуналног предузећа, уколико се посуда поставља на јавну саобраћајну 
површину, издаје сагласност за постављање. 

Изузетно од прописаног ставом 3. овог члана, а поштујући услове из става 1. овог 
члана, комунално предузеће може на јавне површине поставити и посуде које нису 
обухваћене Каталогом, а неопходне су за одржавање чистоће на површинама јавне 
намене, уколико су прописане овом одлуком и планиране Програмом предузећа из 
члана 5. ове одлуке.'' 

 
Члан 2. 

 
После члана 6 додају се чланови 6а и 6б који гласе: 

''Члан 6а 
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 6б 

Комунално предузеће израђује и ажурира Катастар посуда за сакупљање 
комуналног отпада на површинама јавне намене, који обухвата микролокацију, врсту и 
број посуда за комунални отпад које поставља комунално предузеће.'' 

 
Члан 3.  

 
Члан 9. мења се и гласи: 

''Члан 9. 
О одржавању чистоће у стамбеним и стамбено-пословним зградама, односно 

пословним зградама, као и припадајућег земљишта за редовну употребу, стара се 
стамбена заједница, односно власници пословних простора. 

За вршење послова из става 1. овог члана стамбена заједница може закључити 
уговор са комуналним предузећем, којим се одређује време и начин одржавања чистоће, 
цена за извршене услуге и друга питања од значаја.'' 

 
Члан 4. 

 
У члану 11. у ставу 3. после речи: ''боксу'', брише се тачка и додају речи: ''на 

платоу који је бетониран или на други начин обезбеђен.'' 
У ставу 5. брише се тачка и додају речи: ''на околности одређивања броја и врсте 

посуда за сакупљање комуналног отпада.'' 
Став 7. мења се и гласи:  
''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 5. 
 

Члан 12. мења се и гласи: 
''Члан 12. 

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 м2 120 литара 
преко 10 м2 Одговарајући број запреминских еквивалената 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 на сваких 100м2  
III – категорија: тржни центри, хотели, трговинске радње,  угоститељске радње, пијаце, 
објекти забавних игара, бензијске и гасне пумпе и сл.   
до 100 м2 1100 литара 
од100 м2 до 1000 м2 Одговарајући број запреминских еквивалената на сваких 100м2  
преко 1000 м2 Одговарајући број запреминских еквивалената на сваких 500м2  
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 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 на сваких 1000м2  

 
Члан 6. 

 
Члан 13. мења се и гласи: 

''Члан 13  
На територији Града Ниша, врши се организовано сакупљање, транспорт и 

примарна обрада издвојених разврстаних рециклабилних материјала пореклом из 
комуналног отпада који је по свом саставу мешовит, као и одлагање остатка комуналног 
отпада након издвајања рециклабилних материјала - секундарних сировина. 

Послове организованог спровођења одвајања и разврставања рециклабилних 
материјала из става 1, као и припрему и упућивање у процес рециклаже врши комунално 

'' 



предузеће, које је у обавези да преузима неопасан рециклабилни отпад од корисника 
пореклом из мешовитог комуналног отпада  

Корисници услуга су дужни да учествују у организованом систему одвајања и 
разврставања комуналног отпада у складу са Програмом комуналног предузећа и 
одговорни су за одвајање рециклабилних материјала на месту настанка, њихов 
транспорт и одлагање у наменске посуде. 

Комунално предузеће доноси Програм организованог сакупљања, транспорта и 
примарне обраде издвојених разврстаних рециклабилних материјала пореклом из 
комуналног отпада (у даљем тексту: Програм), којим се дефинишу основни елементи 
примарног и секундарног разврставања комуналног отпада на територији Града Ниша 
(динамика, рокови, технички услови, евентуалне субвенције према корисницима и др.) 

Програм доноси надзорни одбор комуналног предузећа уз сагласност Градског 
већа Града Ниша.'' 
 

Члан 7. 
 

У члану 14. додаје се став 3 који гласи: 
''Забрањено је одлагање отпада из става 1 и 2, који настају у обављању 

делатности, у посуде за комунални отпад.'' 
 

Члан 8. 
 

После члана 16. додаје се чл. 16а  који гласи: 
''Члан 16а 

Корисници комуналне услуге у објектима индивидуалног становања су дужни да 
у време одвожења отпада посуду за комунални отпад изнесу на површину јавне намене, 
испред својих објеката, поред трасе проласка возила за транспорт отпада, а да по 
извршеној услузи исту врате на место. 

Корисници који станују у деловима насеља у којима због специфичности 
просторног уређења није могуће постављање посуда за комунални отпад или је 
возилима комуналног предузећа потпуно онемогућен прилаз, дужни су да у време 
одвожења отпада посуду за комунални отпад изнесу на место где је тај прилаз доступан, 
а које одреди комунално предузеће. 

О времену и месту са кога ће се вршити одвоз у складу са ставом 2. овог члана 
комунално предузеће благовремено обавештава комуналну инспекцију, комуналну 
милицију и кориснике услуга.'' 

 
Члан 9. 

 
У члану 18. после речи: ''организује'', додаје се реч: ''најмање''. 

 
Члан 10. 

 
У члану 25. став 1. тачка 5 се брише. 
 У ставу 1. тачка 7 мења се и гласи: 
''7. преко средстава јавног информисања упозна јавност са програмима из члана 5, 

13, 16, 18 и 23 ове одлуке; изда писану сагласност о вршењу услуга одвоза комуналног 
отпада, на основу пруженог доказа о набавци посуде за комунални отпад од стране 
корисника;'' 

 



Члан 11. 
 
После члана 25 додају се чланови 25а и 25б, који гласе: 

''Члан 25а 
Предузеће има право да наплати цену за одржавање чистоће и када услугу не 

изврши, ако корисник онемогући њено извршење. 
 

Члан 25б 
Комунално предузеће је дужно да најмање једном годишње спроведе поступак 

изјашњавања корисника о квалитету пружања комуналних услуга из члана 1. ове одлуке, 
у трајању од најмање 15 дана.  

Позив за изјашњавање из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет 
страници Града и комуналног предузећа, а доставља се средствима јавног информисања 
ради саопштења.  

Комунално предузеће је дужно да у року од 15 дана од дана завршетка 
изјашњавања из става 1. овог члана достави Градској управи Града Ниша - секретаријату 
надлежном за комуналне делатности, извештај о резултатима изјашњавања корисника о 
квалитету пружања комуналних услуга.  

Уколико су резултати изјашњавања корисника такви да већина корисника није 
задовољна пруженом комуналном услугом комуналног редузећа, Градска управа Града 
Ниша - секретаријат надлежан за комуналне делатности, сачињава информацију са 
предлогом мера за отклањање недостатака наведених у изјашњавању корисника и 
доставља је Градском већу Града Ниша.  

Градско веће Града Ниша, након разматрања информације и предложених мера из 
става 4. овог члана, налаже комуналном предузећу да отклони недостатке који су 
наведени у изјашњавању корисника, у року који не може бити дужи од 90 дана.'' 

 
Члан 12. 

 
У члану 26. у тачки 9. речи: ''амбалаже и другог'' замењују се речју: ''комуналног''. 
 

Члан 13. 
 

У члану 27. тачка 6. мења се и гласи:  
''6. површине јавне намене које оштете, као и места за постављање посуда за 

отпад, доведу у исправно стање одмах, а најкасније у року од три дана од дана 
оштећења;'' 

 
Члан 14. 

 
После члана 27 додајe се члан 27а, који гласи: 

''Члан 27а 
Организатор манифестације или друге активности на јавној површини је дужан 

да, пре почетка манифестације или друге активности, са комуналним предузећем 
закључи уговор о одржавању чистоће на јавној површини. 

У случају када је организатор манифестације или друге активности на јавној 
површини Град Ниш или градска општина, уговор из става 1. се не закључује, већ  
организатор обавештава комунално предузеће. 

Уколико организатор манифестације из става 1. овог члана не закључи уговор у 
складу са ставом 1., комунални инспектор ће наложити комуналном предузећу да по 



завршетку манифестације или друге активности о трошку организатора очисти 
предметну јавну површину.'' 

 
Члан 15. 

 
У члану 30. став 1. тачка 1. после речи: ''отпада'' брише се тачка-зарез и додају 

речи: ''као и избацивање отпада из путничких и теретних возила.'' 
 

Члан 16. 
 

 У члану 32. речи: ''комунално-полицијски послови'' у одређеном падежу, замењују 
се речима: ''послови комуналне милиције'', у одговарајућем падежу, а реч, ''полицајац'', 
замењује се речју: ''милиционар''. 
 

Члан 17. 
 

 У члану 33. став 1. тачка 1. мења се и гласи: 
 ''1. не поставља посуде за комунални отпад у складу са чланом 6. и 11.'' 
 Тачка 3 се брише. 
 

Члан 18. 
 

У члану 34. став 1. у тачки 5. број: ''13'' замењује се бројем: ''11''.  
 У ставу 1. тачка 8 мења се и гласи: 

''8. одлаже отпад који настаје у обављању делатности, у посуде за комунални 
отпад (члан 14 став 3); не омогући комуналном предузећу да изврши задужење и 
контролу стамбено-пословног простора.'' 

 
Члан 19. 

 
У члану 35. став 1. тачка 6 мења се и гласи: 
''6. у року од 3 дана од дана оштећења површине јавне намене, односно места за 

постављање посуда за отпад, не доведе површину, односно место у исправно стање 
(члан 27 тачка 6).'' 

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 20. 

 
Поступци који нису окончани до дана ступања на снагу ове одлуке, окончаће се по 

одредбама ове одлуке. 
 

Члан 21. 
 

Овлашћује се Служба за послове Скупштине Града да сачини и објави пречишћен 
текст Одлуке о одржавању чистоће на површинама јавне намене и управљању 
комуналним отпадом. 

 
 
 



Члан 22. 
 

Ступањем на снагу ове одлуке, у Одлуци о комуналном реду ("Службени лист 
Града Ниша", брoj 57/2014, 98/2015, 18/2017, 18/2018, 18/2018- др. одлука и 85/2019), 
брише се подтачка: "Корпе за отпатке и ђубријере" и чланови 51. и 52. 

   
Члан 23. 

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

Града Ниша". 
 Број:  
 У Нишу,_________2019. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 

Председник 
 

Мр Раде Рајковић  
 
 



 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

 Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допунама 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, 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 прописује 
начин обављања комуналне делатности, као и општа и посебна права и обавезе 
вршилаца комуналне делатности и корисника услуга на својој територији.  
 Изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће на површинама јавне 
намене и управљању комуналним отпадом ("Службени лист Града Ниша", број 
3/2014-пречишћен текст и 18/2017) врши се усаглашавање наведене Одлуке са 
одредбама Закона о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", број 
104/2016) и Закона о комуналној милицији ("Службени гласник РС", број 49/2019). 
 Такође, Oдлуком се уводе нови типови посуда за комунални отпад 
(укључујући и подземне контејнере), дефинишу се основе организованог 
сакупљања, транспорта и примарне обраде издвојених разврстаних рециклабилних 
материјала пореклом из комуналног отпада, обавеза корисника комуналних услуга 
да  у време одвожења отпада посуду за комунални отпад изнесу на површину јавне 
намене поред трасе проласка возила за транспорт отпада, као и обавеза организатора 
манифестација на територији Града да закључи уговор са ЈКП ''Медиана'' Ниш о 
чишћењу јавне површине на којој се манифестација одржава. 
 Сагласно одредбама Закона о комуналним делатностима, одређује се и начин 
континуираног изјашњавања (најмање једном годишње) корисника о квалитету 
пружања комуналних услуга од стране вршилаца комуналних делатности. 
 На основу наведеног, израђен је нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке 
о одржавању чистоће на површинама јавне намене и управљању комуналним 
отпадом.  
 
 
    ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 
                                     СЕКРЕТАР 
 
 
                                        Владислава Ивковић 



ОДЛУКА О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ 
 НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И УПРАВЉАЊУ КОМУНАЛНИМ 

ОТПАДОМ ("Службенi лист Града Ниша", бр. 3/2014 - пречишћен текст и 18/2017). 
 

 ПРЕГЛЕД ЧЛАНОВА КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ 
 

Члан 6.  
 

У складу са програмом, комунално предузеће поставља на површинама јавне намене 
довољан број корпи за отпатке и посуда за комунални отпад, на начин који омогућава 
њихово лако пражњење, прање, одржавање и не омета саобраћај. 

Комунално предузеће, уз сагласност Градске управе Града Ниша - секретаријата 
надлежног за комуналне делатности, одређује место за постављање корпи за отпатке и 
посуда за комунални отпад, њихов изглед и врсту материјала од кога се израђују.  

Када се корпе за отпатке и посуде за комунални отпад постављају на површинама 
јавне намене око објекта у режиму заштићеног природног, културног и историјског добра, 
прибавља се и мишљење Завода за заштиту природе, односно Завода за заштиту споменика 
културе. 
 

Члан 9. 
 

О одржавању чистоће у стамбеним зградама старају се власници, закупци, односно 
скупштина зграде. 

Вршење послова из става 1 овог члана власници, корисници, односно скупштина 
зграде, могу поверити комуналном предузећу уговором, којим се одређује време и начин 
одржавања чистоће, цена за извршене услуге и друга питања у вези са одржавањем чистоће у 
згради. 

Одржавање чистоће дворишног простора око зграда колективног становања, 
стамбено-пословних и пословних зграда врши комунално предузеће. 
За вршење послова из става 3 овог члана корисници услуга комуналном предузећу плаћају 
посебну накнаду. 

Висину и критеријуме за одређивање висине посебне накнаде утврђује надзорни 
одбор комуналног предузећа, уз сагласност Градског већа Града Ниша. 

 
Члан 11.  

 
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. 

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. 
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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 
континуирано 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 отпадака и одговарајући број и врсту посуда за комунални отпад. 
 

Члан 12.  
 

У вишестамбеним зградама, на сваких 20 станова, скупштина зграде мора да обезбеди 
по један контејнер или једну типску канту за два стана. 

Власници, закупци и други корисници индивидуалних стамбених објекта дужни су да 
обезбеде најмање једну типску канту по домаћинству или одговарајући суд запремине 60-80 
литара. 

Правна лица и предузетници који обављају трговинску, угоститељску и другу 
делатност дужни су да обезбеде простор и посуде за одлагање комуналног отпада-типске 
канте запремине 20-120 литара, у складу са решењем из члана 11. став 5 ове одлуке. 

 
Члан 13. 

 
Предузећа, друга правна лица и предузетници који обављају трговинску, 

угоститељску и другу делатност дужни су да обезбеде простор, односно одговарајуће судове 
за одлагање амбалаже и других отпадака који настају у обављању тих делатности и услове 
којима се спречава растурање отпадака. 

Ради обезбеђења услова којима се спречава растурање отпадака, корисници из става 1 
овог члана закључују уговор са комуналним предузећем, којим ће се уредити време, 
динамика и друга питања у вези са одвожењем амбалаже и других отпадака који настају у 
обављању делатности. 

Забрањено је одлагање амбалаже и других отпадака који настају у обављању 
делатности у посуде за комунални отпад постављене за одлагање отпадака из стамбених 
објеката. 

 
Члан 14. 

 
Предузећа, предузетници и друге организације код којих настају отпадне материје, 

које имају употребну вредност и могу се користити као секундарне сировине, дужни су да 
поступају са тим отпадом у складу са прописима којима се уређују услови разврставања, 
одлагања, коришћења и складиштења. 

Предузећа, предузетници и друге организације код којих настају отпаци, који имају 
својство опасних материја, дужни су да поступају у складу са посебним прописима о 
њиховом сакупљању и складиштењу. 

 
Члан 18. 

 
Сакупљање и одвожење отпадака из стамбених и пословних објеката који се не 

сматрају комуналним отпадом (дотрајали апарати из домаћинстава, намештај, делови 
санитарне опреме, напуштене ствари и други непотребни предмети) комунално предузеће 



организује два пута годишње по посебном програму, на који сагласност даје Градско веће 
Града Ниша и који садржи: 
1. време и начин уклањања крупних отпадака; 
2. број и врста возила за сакупљање и одвожење крупног отпада; 
3. износ накнаде за извршење послова из програма. 

За извршење програма из става 1 овог члана комуналном предузећу припада накнада 
из средстава локалних јавних прихода. 
 

Члан 25. 
 

Комунално предузеће је дужно да:  
1. одржава чистоћу на површинама јавне намене, у складу са програмом; 
2. постави довољан број корпи и посуда за отпатке, у складу са програмом; редовно их 
празни и чисти простор око њих; 
3. одвози комунални отпад, у складу са програмом; 
4. при одвожењу комуналног отпада, не подиже прашину, не ствара буку, не оштећује посуде 
за комунални отпад, просторије и површине на којима се оне налазе или кроз које се 
комунални отпад износи, расути комунални отпад одмах покупи и уклони; 
5. након одвожења комуналног отпада, посуде за комунални отпад врати на своје место; 
6. да уклања крупне отпатке, у складу са програмом, као и на позив корисника; 
7. преко средстава јавног информисања упозна јавност са програмима из члана 5, 16, 18 и 24 
ове одлуке; изда писану сагласност о вршењу услуга одвоза комуналног отпада, на основу 
пруженог доказа о набавци посуде за комунални отпад од стране корисника; 
8. привремено ускрати одвожење комуналног отпада кориснику ако не поседује одговарајуће 
посуде за комунални отпад; 
9. предузме оперативне мере и друге посебне мере прописане Одлуком о комуналним 
делатностима и Одлуком о минимуму процеса рада;  
10. придржава се утврђеног реда првенства у пружању комуналних услуга у случају више 
силе; 
11. има право на накнаду из локалних јавних прихода и наплату цене од непосредних 
корисника за пружене услуге. 

 
Члан 26. 

 
Корисник је дужан да: 

1. обезбеди простор за комунални отпад, односно простор за смештај посуда за комунални 
отпад; 
2. сакупља и одлаже комунални отпад у посуде за комунални отпад; 
3. набави потребан број и тип посуда за комунални отпад; комуналном предузећу пружи 
доказ о набавци посуде за комунални отпад; 
4. обезбеди да простор на коме се налазе посуде за комунални отпад буде приступачан и 
омогућава одвожење комуналног отпада; комуналном предузећу омогући задужење и 
контролу стамбеног и пословног простора (пружи на увид документацију-пројекат о 
величини простора, овери потписом - печатом Записник о утврђивању основа за обрачун 
накнаде за изношење комуналног отпада); 
5. комуналном предузећу плаћа прописану, односно уговорену цену за извршену услугу; 
6. у посуде за комунални отпад не одлаже крупне отпатке, запаљиве, штетне и опасне 
материје; комуналном предузећу пријави све промене (назива, адреса, текућих рачуна, 
статуса, пресељења, промене величине пословно-стамбеног простора, власника, корисника и 
сл.) у року од 3 дана; комуналном предузећу измири сва дуговања, пре одјаве вршења 
комуналне услуге, о чему се даје писана потврда; да потврду о измирењу дуговања 
комуналном предузећу, приложи надлежним органима локалне самоуправе, Трговинском 



суду, приликом одјаве делатности, продаје пословно-стамбеног простора, гашења предузећа 
и сл; 
7. са отпацима који имају употребну  вредност поступа у складу са прописима; 
8. са отпацима који имају својство опасних материја поступа у складу са прописима; 
9. закључи уговор са комуналним предузећем за одвоз амбалаже и другог отпада који настају 
у обављању делатности. 
V ЗАШТИТА ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
 

Члан 27. 
 

Ради одржавања и заштите чистоће на површинама јавне намене извођачи 
грађевинских радова дужни су да: 
1. чисте површине јавне намене испред градилишта докле допире растурање прашине и 
грађевинског материјала; 
2. квасе растресити материјал за време рушења и транспорта, као и приступне путеве; 
3. одржавају функционалност сливника, отворених одводних канала за атмосферске воде у 
непосредној близини и на самом градилишту; 
4. очисте точкове од блата пре изласка са градилишта, односно очисте запрљани коловоз и 
друге површине од блата; 
5. депоновани грађевински материјал обезбеде од растурања или разношења по површинама 
јавне намене; 
6. површине јавне намене које оштете доведу у исправно стање одмах, а најкасније у року од 
три дана од дана оштећења; 
7. обезбеде да се земља и други растресити материјал (песак, шљунак, креч) не расипа; 
8. очисте површину градилишта од смећа и шута пре уклањања ограде градилишта. 

 
Члан 30. 

 
Ради одржавања и заштите чистоће на површинама јавне намене није дозвољено: 

1. бацање хартије и других отпадака ван корпи за отпатке и посуда за сакупљање комуналног 
отпада;  
2. изливање отпадних вода, држање отпадних материја и сл; 
3. прање возила, цепање дрва, угља и сл; 
4. спаљивање комуналног отпада; 
5. у посуде за комунални отпад бацање жара, сипање воде, штетних и запаљивих материја; 
6. вађење и расипање комуналног отпада из посуда за комунални отпад; 
7. истоварање ван депонија земље, отпадног грађевинског материјала, индустријског и 
занатског отпада, шљаке, шута, амбалаже и другог отпада; 
8. трешење тепиха, поњава, кеса усисивача са балкона и тераса;  
9. оправљање и сервисирање моторних возила. 

 
Члан 32.  

 
Комунално-полицијске послове обавља комунални полицајац.  

Комунални полицајац у обављању комунално-полицијских послова, поред законом 
утврђених овлашћења, поступа у складу са овлашћењима утврђеним овом одлуком.  

Уколико комунални полицајац, у обављању комунално-полицијских послова, уочи 
повреду прописа из надлежности другог органа, обавестиће одмах о томе, писаним путем, 
надлежни орган.  

За прекршаје прописане овом одлуком, комунални инспектор, односно комунални 
полицајац издаје прекршајни налог у складу са законом. 
VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 



 
 

Члан 33.  
 

Новчаном казном у износу од 60.000 динара казниће се за прекршај комунално 
предузеће ако: 
1. не прибави сагласност управе надлежне за комуналне делатности из члана 6 и 11 одлуке 
или поступи супротно сагласности; 
2. не одржава чистоћу на површинама јавне намене у складу са програмом из члана 5; 
3. не одржава чистоћу дворишног простора око зграда колективног становања, стамбено-
пословних и пословних зграда; 
4. комунални отпад не одвози у складу са програмом одвожења комуналног отпада (члан 16); 
5. комунални отпад не одлаже у складу са програмом одлагања комуналног отпада (члан 23); 
6. приликом одвожења комуналног отпада не поступа у складу са чланом 25 тачка 4 и 5; 
7. на површинама јавне намене не постави довољан број корпи за отпатке, не празни их и не 
чисти простор око њих (члан 25 тачка 2); 
8. не уклања крупне отпатке (члан 25 тачка 6); 
9. не упозна јавност са програмима одржавања чистоће (члан 25 тачка 7); 
10. не пере и не дезинфикује возила и контејнере (члан 20); 
11. индустријски отпад не допонује на прописан начин (члан 22 став 5);  
12. не поступи по наредби, налогу градоначелника града (члан 10 и члан 16 став 4). 

За прекршај из става 1 овог члана казниће се одговорно лице у комуналном предузећу 
новчаном казном у износу од 6.000 динара. 

 
Члан 34.  

 
Новчаном казном у износу од 60.000 динара казниће се за прекршај корисник, правно 

лице ако: 
1. не обезбеди простор за комунални отпад , односно простор за смештај посуда (члан 11, 15 
и 26 тачка 1); 
2. поступа супротно забранама из члана 22 став 1; 
3. не сакупља и не одлаже комунални отпад у посуде за комунални отпад (члан 26 тачка 2); 
4. не обезбеди да простор на коме се налазе посуде за комунални отпад буде приступачан 
тако да је омогућено изношење комуналног отпада (члан 26 тачка 4);  
5. као корисник и нови корисник комуналне услуге не набави и обезбеди посуде за 
комунални отпад (члан 13 и 26 тачка 3); 
6. у посуде за комунални отпад одлаже крупне отпатке, запаљиве, штетне и опасне материје 
(члан 26 тачка 6); 
7. ако поступа супротно забранама из члана 30; 
8. одлаже амбалажу и друге отпадне материје, које настају у обављању делатности, у посуде 
за комунални отпад стамбених објеката (члан 13 став 3); не омогући комуналном предузећу 
да изврши задужење и контролу стамбено-пословног простора. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу 
од 20.000 динара. 

За прекршај из става 1 овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу и 
физичко лице новчаном казном у износу од 6.000 динара. 

 
Члан 35.  

 
Новчаном казном у износу од 100.000 динара казниће се за прекршај правно лице као 

извођач грађевинских радова ако: 
1. не очисти површину јавне намене испред градилишта (члан 27 тачка 1); 



2. не спречи прљање простора ван  градилишта за време рушења или транспорта (члан 27 
тачка 2.); 
3. не одржава функционалност сливника и одводних канала (члан 27 тачка 3); 
4. не очисти возило пре изласка из градилишта и запрљани коловоз (члан 27 тачка 4); 
5. не обезбеди од растурања и расипања грађевински материјал (члан 27 тачка 7 и члан 29); 
6. у року од 3 дана од дана оштећења површине јавне намене не доведе ту површину у 
исправно стање (члан 27 тачка 6); 
7. уклони ограду градилишта пре него што очисти комунални отпад и шут (члан 27 тачка 8); 
8. не отклони отпатке са површина јавне намене, настале извођењем радова на површинама 
јавне намене (члан 28 став 3); 
9. не упозори кориснике о радовима које ће изводити (члан 29); 
10. поступа супротно забранама из члана 30 тачка 2, 7 и 9. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу 
од 50.000 динара. 

За прекршај из става 1 овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу и 
физичко лице новчаном казном у износу од 20.000 динара. 
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