
         На основу члана 4.и 13. Закона о комуналним делатностима(Службени
гласник РС број 88/11.), члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Службени
гласник РС број 129/07), члана 20.тачка 2.) и тачка 3.),члана 43.став 5. Закона о
управљању отпадом (Службени гласник РС број  36/09.  и 88/10.)  и  члана 39.
Статута општине Ариље ( Службени гласник општине Ариље број 6/08 6/10 и
5/14)
        Скупштина  општине  Ариље,  на  седници  одржаној  ________ године
донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О УПРАВЉАЊУ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ

АРИЉЕ

Члан 1.
      
        Мења се члан 33. став 1. Одлуке о управљању комуналним отпадом на 
територији општине Ариље и гласи:
        „Новчаном казном од 5.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице 
у јединици локалне самоуправе уколико не поступи по решењу из члана 28. 
став 1. тач. 5) ове Одлуке».

Брише се став 2. и 3. члана 33. Одлуке.

Члан 2.

          Брише се члан 34. Одлуке.

Члан 3.

         Мења се члан 35. став 1. Одлуке и гласи:

        „Новчаном казном од 50.000 динара казниће се за прекршај правно лице  
ако:».

        У свему осталом став 1. члана 35. Одлуке остаје на снази.

        Мења се члан 35. став 2. Одлуке и гласи:

«За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном
лицу новчаном казном од 25.000 динара.»

Члан 3.

       Мења се члан 36. став 1. Одлуке и гласи:

„Новчаном казном од  25.000  динара  казниће  се  за  прекршај  предузетник
ако:»



        У свему осталом став 1. члана 36. Одлуке остаје на снази.

Члан 4.

       Мења се члан 37. став 1. Одлуке и гласи:
„Новчаном казном од 5.000 динара казниће се за прекршај  физичко лице

ако:»

        У свему осталом став 1. члана 37. Одлуке остаје на снази.

Члан 5.

Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у
„Службеном гласнику општине Ариље“.

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине

01 број 352- _____   /2018,  _____ 2018 године

Председник Скупштине општине
          Драгиша Терзић



Образложење

Правни основ за измену Одлуке је члан 1. Закона о изменама и допунама
Закона о прекршајима ( Службени гласник РС број 13/2016 ) којим је промењен
члан 39. став 2. и 3. Закона о прекршајима ( Службени гласник РС број 65/2013 )
тако да измењени гласе:

 „  Изузетно  од  одредаба  става  1.  овог  члана  новчана  казна  може  се
прописати у фиксном износу за физичка лица и одговорна лица од 1.000 до
50.000 динара, за предузетника од 5.000 до 150.000 динара и за правно лице од
10.000 до 300.000 динара. 

Одлуком скупштине аутомонме покрајине, скупштине општине, скупштине
града  или скупшине града Београда могу се прописати новчане казне само у
фиксном  износу  и  то  од  минималног  до  половине  највишег  фиксног  износа
прописаном у ставу 2. тог члана“.

Извод из Одлуке- чланови Одлуке који се мењају

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Прекршај одговорног лица у јединици локалне самоуправе

Члан 33.
Новчаном казном од 25.000  до  75.000 динара  казниће  се  за  прекршај

одговорно лице у јединици локалне самоуправе уколико не поступи по решењу
из члана 28. став 1. тач. 5) ове Одлуке.

За поновљени прекршај из става 1. овог члана учиниоцу ће се изрећи
новчана казна из става 1. овог члана и казна затвора до 30 дана.

За прекршај из става 1. овог члана одговорном лицу у надлежном органу
управе,  односно  у  јединици  локалне  самоуправе,  односно  организацији  која
врши јавна овлашћења, може се уз  изречену казну изрећи и заштитна мера
забране вршења послова у трајању до једне године.

Преступи

Члан 34.
Новчаном казном од 500.000 до 1.000.000 динара казниће се за привредни

преступ правно лице ако:

1. као Пружалац услуга комуналне делатности не организује или престане
да организује  комуналну делатност на начин предвиђен чланом 4. ове
Одлуке;

2. као  Пружалац  услуга  комуналне  делатности  не  исказује  пословне
резултате на начин предвиђен  чланом 6. ове Одлуке.

За привредни преступ из става 1. казниће се и одговорно лице у правном
лицу новчаном казном од 50.000 до 100.000 динара.

Одговорном лицу из става 2. овог члана може се за привредни преступ из
става 1. овог члана, поред прописане казне, изрећи и заштитна мера забране
обављања одређених делатности.

Прекршаји правног лица



Члан 35.
Новчаном казном  од  50.000  до  500.000  динара  казниће  се  за  прекршај

правно лице ако:
1. користи комуналну услугу на начин супротан члану 24.  ове Одлуке;
2. не  омогући  комуналном  инспектору  несметано  обављање  надзора,

односно преглед објеката, постројења и уређаја и пословних просторија
ради прикупљања неопходних података;

3. не уклони ствари и друге предмете са површина јавне намене ако су они
ту остављени противно прописима;

4. одлаже отпад на местима која нису одређена за ту намену;
5. спаљује отпад изван за то одређеног постројења;
6. не одлаже комунални отпад у за то одређене комуналне контејнере;
7. одлаже комунални отпад на местима која нису одређена за ту намену;
8. одлаже отпад грађевинског материјала, земљу и грађевински материјал

противно прописима;
9. одлаже отпад и отпадне материје у водотоке и на обале водотока;
10.не  врши  раздвајање комуналног  отпада  од осталих  врста  отпада  који

настају обављањем делатности;
11.не врши раздвајање сувог  и мокрог  комуналног отпада,  као и осталих
врста отпада, ако је то организовано у оквиру комуналне делатности;
12. поступи супротно члану 16. Одлуке.
13.не  поступи  по  решењу  комуналног  инспектора  којим  је  наређено

извршавање  утврђених  обавеза  и  предузимања  мера  за  отклањање
недостатака.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном
лицу новчаном казном од 25.000 до 50.000 динара.

Прекршаји предузетника

Члан 36.
Новчаном казном  од  25.000  до  250.000  динара  казниће  се  за  прекршај

предузетник ако:

1. користи комуналну услугу на начин супротан члану 24.  ове Одлуке;
2. не уклони ствари и друге предмете са површина јавне намене ако су они

ту остављени противно прописима;
3. одлаже отпад на местима која нису одређена за ту намену;
4. спаљује отпад изван постројења одређеног за ту намену;
5. не одлаже комунални отпад у за то одређене комуналне контејнере;
6. одлаже комунални  отпад противно  прописима и  на  местима која  нису

одређена за ту намену;
7. не  врши раздвајање сувог  и  мокрог  комуналног  отпада  као  и  осталих

врста отпада који настају обављањем делатности;
8. не  врши  раздвајање  компоненти  комуналног  отпада  ако  је  то

организовано у оквиру комуналне делатности;
9. одлаже отпад грађевинског материјала, земљу и грађевински материјал

противно прописима;
10.одлаже отпад и отпадне материје у водотоке и на обале водотока;
11. баца гореће предмете у комуналне контејнере;
12.уништава комуналне објекте и опрему;

поступи супротно члану 16. Одлуке.
13.не  омогући  инспектору  обављање  контроле  и  не  поступи  по  решењу

инспектора  којим  је  наређено  извршавање  утврђених  обавеза  и
предузимања мера за отклањање недостатака.

Прекршаји физичког лица



Члан 37.
Новчаном казном од  10.000  до  25.000  динара  казниће  се  за  прекршај

физичко лице ако:

1. користи комуналну услугу на начин супротан члану 24.  ове Одлуке;
2. не уклони ствари и друге предмете са површина јавне намене ако су они

ту остављени противно прописима;
3. одлаже отпад на местима која нису одређена за ту намену;
4. спаљује отпад изван постројења одређеног за ту намену;
5. не одлаже комунални отпад у за то одређене комуналне посуде;
6. одлаже комунални  отпад противно  прописима и  на  местима која  нису

одређена за ту намену; 
7. не  врши  раздвајање  сувог  и  мокрог  комуналног  као  и  осталих  врста

отпада;
8. не  врши  раздвајање  компоненти  комуналног  отпада  ако  је  то

организовано у оквиру комуналне делатности;
9. одлаже отпад грађевинског материјала, земљу и грађевински материјал

противно прописима;
10.одлаже отпад и отпадне материје у водотоке и на обале водотока;
11. баца гореће предмете у комуналне контејнере;
12.уништава комуналне објекте и опрему;

поступи супротно члану 16. Одлуке;
13.не  омогући  инспектору  обављање  контроле  и  не  поступи  по  решењу
инспектора  којим  је  наређено  извршавање  утврђених  обавеза  и
предузимања мера за отклањање недостатака.

Обрађивач
Општинска управа


