Одлука о одржавању чистоће
"Службени лист града Београда", бр. 27/2002, 11/2005, 6/2010 - други пропис,
2/2011, 10/2011 - други пропис, 42/2012, 31/2013, 44/2014, 79/2015 и 19/2017.
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком прописују се услови и начин организовања послова у комуналној делатности одржавања чистоће на територији
града Београда, као и услови коришћења ове комуналне услуге, а нарочито:
1. услови за одржавање чистоће, којима се обезбеђује одређени обим, врста и квалитет услуге, права и обавезе јавног
комуналног предузећа или другог предузећа, односно предузетника који одржава чистоћу и права и обавезе корисника услуга;
2. начин обезбеђивања континуитета у одржавању чистоће;
3. средства за обављање комуналне делатности одржавања чистоће;
4. начин поступања и овлашћење органа града, односно градских општина у случају прекида обављања послова одржавања
чистоће, у случају непредвиђених околности (хаварије, елементарне непогоде и др.) или штрајка, оперативне мере које предузима
јавно комунално предузеће, друго предузеће, односно предузетник који одржава чистоћу у тим случајевима, као и ред првенства у
одржавању чистоће када услед више силе дође до смањеног обима у обављању те делатности, односно пружању услуге.
Одржавање чистоће је комунална делатност од општег интереса.
Члан 2. 
Скупштина градске општине својим прописом уређује поједине односе и питања везана за комуналну делатност одржавања
чистоће у посебним насељеним местима на територији града Београда.
Посебна насељена места у смислу става 1. овог члана су:
1. у градској општини Земун: Угриновци;
2. у градској општини Палилула: Сланци, део Борче - Попова бара, Велико село и Вишњица;
3. у градској општини Чукарица: Пећани, део Руцке и део Велике Моштанице;
4. у градској општини Вождовац: Рипањ.
Изузетно од става 2. овог члана, а уз претходну сагласност градоначелника града Београда, Скупштине градских општина могу
утврдити и друга посебно насељена места на свом подручју.
Посебна насељена места у смислу става 1. овог члана на подручју градских општина Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац,
Обреновац, Сопот и Сурчин одређује скупштина градске општине на чијем се подручју та места налазе.
Члан 3.
Одржавање чистоће у смислу ове одлуке је:
- сакупљање, одвожење и одлагање смећа и других природних и вештачких отпадака из стамбених, пословних и других објеката
(у даљем тексту: одвожење кућног смећа), осим индустријског отпада и опасних материја, као и чишћење септичких јама, и
- уклањање, одвожење и одлагање отпада из посуда за отпатке на јавним местима, као и смећа и другог отпада, односно
падавина (снег и лед) са јавних површина и прање тих површина (у даљем тексту: чишћење и прање јавних површина).
Члан 4.
Јавне површине у смислу ове одлуке су:
1. улице (коловоз, тротоар), тргови, слободни простори између зграда са паркинг просторима, пролази између колонада, јавни
пасажи, саобраћајнице у насељу, подземни пешачки пролази, подвожњаци, надвожњаци, јавна степеништа и мостови;
2. аутобуске станице у међуградском саобраћају, станичне чекаонице у градском јавном саобраћају, бензинске станице и паркинг
простори;
3. трамвајски и железнички колосеци, железничке станице и пристаништа;
4. пијаце, отворени тржни центри и сајмови;
5. паркови, улични травњаци, ронделе, скверови, дрвореди, зелене површине у стамбеним насељима и блоковима, парк шуме,
ботаничка башта, зоолошки врт и гробља;
6. спортски и забавни терени (стадиони, хиподроми, аутодроми, игралишта, стрелишта и сл.);
7. јавна купалишта (плаже, базени, вештачка језера и сл.), кејови и изграђене речне обале;
8. јавна паркиралишта;
9. неизграђено грађевинско земљиште (плацеви, стоваришта и сл.);
10. површине у кругу просветних, културних, научних, здравствених и социјалних организација.
Члан 5.
Одржавање чистоће на јавној површини из члана 4. став 1. тачка 1. ове одлуке на подручју градских општина: Вождовац, Врачар,
Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица, осим у посебним насељеним местима
из става 2. члана 2. ове одлуке, обавља јавно комунално предузеће које је Скупштина града Београда основала за обављање ове
комуналне делатности.
Одржавање чистоће на јавној површини из члана 4. става 1. тачка 1. ове одлуке на подручју градских општина Барајево, Гроцка,
Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин и посебних насељених места из става 3. члана 2. ове одлуке обавља јавно
комунално предузеће које је скупштина те градске општине основала за обављање ове комуналне делатности.
Обављање појединих послова из става 1. и 2. овог члана град Београд, односно градска општина: Барајево, Гроцка, Лазаревац,
Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин може поверити другом предузећу, односно предузетнику уговором на време до пет
година. Уколико то предузеће, односно предузетник преузме обавезу улагања средстава у наведену делатност, период на који се
поверавање врши може трајати онолико колико траје период повраћаја уложених средстава, али не дуже од 25 година.
Поверавање послова из става 3. овог члана врши се на основу јавног конкурса у складу са законом, а у изузетним случајевима
поверавање се може извршити и прикупљањем понуда или непосредном погодбом када преглед и стручну оцену поднетих понуда
обавља специјализована организација.
Члан 6.
Предузеће које је основано за обављање комуналне делатности одржавања чистоће, друго предузеће, односно предузетник коме
се повере поједини послови из оквира ове комуналне делатности (у даљем тексту: предузеће, односно предузетник), дужно је да се
у свом раду придржава закона и одредаба ове одлуке.
Члан 7.
Корисници комуналне услуге, у смислу члана 3. став 1. алинеја 1. и 2. ове одлуке, јесу власници и закупци станова и других
посебних делова зграде, односно власници и закупци пословних просторија и других објеката.

II - УСЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА, ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТНИКА И
КОРИСНИКА УСЛУГА

а. Кућно смеће
Члан 8. 
У кућно смеће спадају сви отпаци из стамбених, пословних и других објеката, укључујући и комунални амбалажни отпад, стари
намештај и апарате за домаћинство, осим отпадака индустријске, занатске и пољопривредне делатности, шљаке из котларница,
земље, грађевинског шута, камена, цигле и сл.
Комунални амбалажни отпад у смислу ове одлуке је отпад од примарне и секундарне амбалаже које настаје као отпад у
домаћинствима или у индустрији, занатским делатностима, услужним или другим делатностима, а који је сличан отпаду из
домаћинства у погледу његове природе или састава (папирна и картонска амбалажа, пластична амбалажа - ПЕТ, метална амбалажа
- МЕТ и сл.).
Члан 9.
За одвожење кућног смећа корисници комуналне услуге користе услуге предузећа, односно предузетника и ово смеће не смеју
спаљивати, уништавати, закопавати или на други начин уклањати.
Уклањање и уништавање отпада и материја опасних по живот и здравље људи у здравственим и другим организацијама врши се
у складу са посебним прописима.
Члан 10.
Одвожење кућног смећа обавља се према годишњем програму који доноси предузеће, односно предузетник до 31. децембра
текуће године за наредну годину, и то за подручје градских општина: Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд,
Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица, уз претходно прибављену сагласност Градоначелника града Београда,
а за подручје градских општина Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин, уз претходно прибављену
сагласност председника те градске општине.
Програм нарочито садржи: врсту, обим и динамику радова, као и висину средстава потребних за његову реализацију.
Члан 11.
Кућно смеће износи се у контејнер или у пластичној кеси. Пластичне кесе са кућним смећем остављају се завезане на места која
одређује предузеће, односно предузетник, и то у времену од 20 до 22 часа.
Стари намештај, апарати за домаћинство и други кабасти предмети које власник не жели да користи, износе се и остављају поред
контејнера или на месту предвиђеном за изношење смећа у пластичним кесама, једном месечно, и то прве суботе у месецу осим
када временски услови то не дозвољавају.
У зградама које имају изграђене посебне канале за кућно смеће и просторије за контејнере, смеће се до одвожења држи на начин
који је прилагођен тим уређајима и техничком процесу рада предузећа, односно предузетника, а о исправности уређаја и чистоћи
стара се зграда.
Контејнери се постављају изван јавних саобраћајних површина. Изузетно, контејнери се могу постављати на површине намењене
пешачком саобраћају и паркирању моторних возила уколико нема могућности да се поставе на друго место. У том случају, место за
постављање контејнера и начин њиховог обележавања одређује организациона јединица Градске управе града Београда (у даљем
тексту: Градска управа) надлежна за послове саобраћаја, уз претходно прибављено мишљење предузећа, односно предузетника.
Члан 11а.
Изузетно од става 1. члана 11. ове одлуке, правно лице, односно предузетник, као крајњи корисник у смислу закона којим се
уређује управљање амбалажним отпадом, дужно је да обезбеди да се комунални амбалажни отпад из пословних и других објеката
редовно преузима на начин и у време који одреди предузеће, односно предузетник.
Предузеће, односно предузетник је дужно да о начину и времену преузимања комуналног амбалажног отпада благовремено
обавести лица из става 1. овог члана.
Забрањено је да лица из става 1. овог члана мешају комунални амбалажни отпад са осталим кућним смећем, као и да га одлажу
у контејнер или поред контејнера.
Члан 12. 
Тип контејнера у који се износи кућно смеће одређује организациона јединица Градске управе надлежна за управљање
комуналним отпадом за подручје градских општина: Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица,
Савски венац, Стари град и Чукарица, односно организациона јединица управе градске општинске надлежна за комуналне послове
за подручје општина: Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин, уз прибављено мишљење предузећа,
односно предузетника.
Контејнере за новоизграђене стамбене објекте набавља инвеститор тих објеката у броју одређеном техничком документацијом, а
одржавање и замену ових контејнера врши, о свом трошку предузеће, односно предузетник.
Контејнере за новоизграђене пословне објекте и новоизграђене или новопостављене привремене објекте (мањи монтажни објекти,
киосци, тезге и др.) набавља инвеститор, односно власник објекта у броју који одреди предузеће, односно предузетник које је
истовремено дужан да контејнере о свом трошку одржава и замењује. Инвеститор, односно власник објекта дужан је да предузећу,
односно предузетнику пружи доказ о набавци контејнера.
У случајевима када предузеће, односно предузетник почне обављање послова одвожења кућног смећа на подручју на којем до
тада није обављало те послове, контејнере набављају инвеститори, односно власници тих објеката у броју који одреди предузеће,
односно предузетник, а њихово одржавање и замена врши се у складу са ст. 2. и 3. овог члана.
Контејнери се држе на месту које је за то изграђено или предвиђено техничком документацијом по којој је објекат изграђен,
односно постављен.
Ако место за држање контејнера није одређено на начин прописан у ставу 5. овог члана, место и услове за њихово постављање
н а јавним површинама одређује организациона јединица Градске управе надлежна за послове саобраћаја, уз претходно
прибављено мишљење организационе јединице Градске управе надлежна за управљање комуналним отпадом.
Контејнери постављени на местима сагласно ст. 5. и 6. овог члана не смеју се померати са тих места.
Члан 13.
Трошкове набавке пластичних кеса сносе сами корисници.
Члан 14.
У контејнерима је забрањено палити смеће, бацати жар, сипати воду или другу течност, као и бацати отпатке који не спадају у
кућно смеће.
Лице које поступи супротно забрани из става 1. овог члана и на тај начин оштети или уништи контејнер дужно је да предузећу,
односно предузетнику накнади причињену штету.
Члан 15.
Предузеће, односно предузетник, обавезно је да на захтев корисника одвезе и отпатке који, према члану 8. ове одлуке, не спадају
у кућно смеће и за ту услугу корисник плаћа предузећу, односно предузетнику утврђену цену.
Отпатке из става 1. овог члана могу на депонију одвозити и друга правна и физичка лица која ову делатност врше у складу са
законом. За коришћење депоније, ова лица су дужна да плаћају утврђену цену предузећу, односно предузетнику.
Цену из ст. 1. и 2. овог члана утврђује предузеће, односно предузетник.
Корисници комуналне услуге дужни су да пре изношења шљаке или шута на одређено место о томе обавесте предузеће, односно

предузетника или лица из става 2. овог члана, која су дужна да у року од 24 часа од пријема овог обавештења шљаку или шут
однесу на депонију.
Члан 16.
Предузеће, односно предузетник кућно смеће које се износи у пластичној кеси одвози шест пута недељно, а кућно смеће које се
износи у контејнере одвози три пута недељно, у једнаким временским размацима. По потреби, кућно смеће се може одвозити и
више пута недељно.
Изузетно од става 1. овог члана, са подручја града где је возилима предузећа, односно предузетника отежан или потпуно
онемогућен прилаз у поједине улице или насеља, место на коме ће се држати кућно смеће до одвожења и динамику његовог
одвожења одређује организациона јединица управе градске општине надлежна за комуналне послове по прибављеном мишљењу
предузећа, односно предузетника.
Организациона јединица управе градске општине надлежна за комуналне послове може у случају елементарних непогода и
других оправданих разлога одредити да се у појединим деловима града кућно смеће одвози мање пута него што је прописано у ст.
1. и 2. овог члана.
Предузеће, односно предузетник, дужно је да организационој јединици управе надлежне за послове комуналне инспекције (у
даљем тексту: комунална инспекција), комуналној полицији и организационој јединици управе надлежне за комуналне послове,
најкасније до последњег дана у месецу достави план одвожења кућног смећа за наредни месец. Овај план мора бити у складу са
утврђеним програмом из члана 10. ове одлуке.
Члан 17.
Кућно смеће предузеће, односно предузетник по правилу одвози дању, с тим што се у појединим улицама на територији града
одвожење смећа не може вршити у време од 6 до 8 часова и од 14 до 16 часова.
У центру града одвожење смећа се врши искључиво ноћу од 20 до 5 часова.
Улице из ст. 1. и 2. овог члана за подручје градских општина: Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула,
Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица одређује решењем организациона јединица Градске управе надлежна за послове
саобраћаја, а за подручје градских општина: Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин организациона
јединица управе градске општине надлежна за послове саобраћаја, по прибављеном мишљењу предузећа, односно предузетника.
Решење из става 3. овог члана, организациона јединица управе надлежне за послове саобраћаја обавезно доставља комуналној
инспекцији и организационој јединици управе надлежне за комуналне послове.
Члан 18.
При одвожењу кућног смећа предузеће, односно предузетник, дужно је да води рачуна да се кућно смеће не расипа, не подиже
прашина и не ствара бука, као и да се не оштећују контејнери, просторије и површине одређене за држање кућног смећа.
После изношења смећа просторије у згради и улични простор испред зграде морају се очистити, а контејнери вратити на за то
одређена места.
Члан 19. 
Кућно смеће и отпаци који не спадају у кућно смеће, као и смеће и отпаци са јавних површина, одвозе се и депонују на посебна
места која се одређују урбанистичким плановима (депоније смећа) и Локалним планом управљања отпадом града Београда који
доноси Скупштина града Београда, односно другим локалним или регионалним планом управљања отпадом.
Предузећа из члана 5. став 1. и 2. ове одлуке су дужна да кућно смеће и отпатке који не спадају у кућно смеће, као и смеће и
отпатке са јавних површина, одвозе и депонују на депоније у складу са Локалним планом управљања отпадом града Београда
2011-2020. ("Службени лист града Београда", број 28/11).
Предузеће из члана 5. став 2. ове одлуке, које не управља депонијом на коју депонује отпад у складу са Локалним планом
управљања отпадом града Београда 2011-2020, не плаћа накнаду за коришћење те депоније.
Забрањено је смеће и отпатке из става 1. овог члана истоварати и остављати ван депонија смећа.
Организациона јединица управе градске општине надлежна за комуналне послове може за потребе насипања, односно
нивелисања терена, одредити да се земља која се ископа са одређених градилишта не истоварује на депонију, већ на терен који се
насипа, односно нивелише.
Преко сабијеног слоја смећа максималне висине 2,30 m ставља се слој прекривног инертног материјала (земља, шут и сл.) који у
сабијеном слоју мора износити најмање 0,20 m.
Члан 20.
Предузеће, односно предузетник, дужно је да на захтев корисника очисти септичке јаме и одвезе фекалије.
О уређивању места за изручивање фекалија, као и о њиховом одржавању стара се предузеће, односно предузетник.
Члан 21.
- престао да важи Члан 22.
Предузеће, односно предузетник, дужно је да из смећа на депонијама, које се одвози у складу са одредбама ове одлуке, издваја
корисне отпатке, у складу са посебним прописима о прикупљању и коришћењу отпадака.

б. Чишћење и прање јавних површина
Члан 23. 
Чишћење и прање јавних површина из члана 4. став 1. тачка 1. Одлуке обавља се према годишњем програму који за подручје
градских општина: Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица
доноси предузеће, односно предузетник, уз претходно прибављену сагласност градоначелника града Београда, а за подручје
градских општина: Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин уз претходно прибављену сагласност
председника те градске општине.
Годишњим програмом утврђују се врста, обим и динамика радова, услови за њихово извршење, као и висина средстава која се
обезбеђује у буџету града, односно градске општине и доноси се до 31. децембра текуће године за наредну годину.
Предузеће, односно предузетник, дужно је да комуналној инспекцији, комуналној полицији и организациона јединица управе
надлежне за комуналне послове најкасније до последњег дана у месецу достави план чишћења и прања јавних површина за
наредни месец. Овај план мора бити у складу са утврђеним програмом из ст. 1. и 2. овог члана.
Члан 24.
Чишћење и прање јавних површина из члана 4. став 1. тачка 1. Одлуке обавља предузеће, односно предузетник, осим површина
за чије су чишћење одговорна правна и физичка лица која користе те површине, и то:
- стазе, прилази и пролази који служе пословним зградама и пословним просторијама, као и друге површине које припадају тим
зградама и просторијама, осим тротоара ширих од 5 m.
Члан 25.
За чишћење јавних површина из тач. 2-10. члана 4. ове одлуке одговорни су непосредни корисници тих површина, односно
правна и физичка лица којима су те површине поверене на управљање, коришћење или одржавање уколико за поједине површине
није одредбама ове одлуке или посебним прописима другачије одређено.
Члан 26.

Чишћење простора испред и око продавница за продају робе на мало и локала занатских и услужних делатности поред
предузећа, односно предузетника обављају и сопственици, односно корисници тих пословних просторија.
Члан 27.
О чишћењу јавних површина из члана 4. став 1. тачка 1. ове одлуке, осим прања, које се користи за киоске и сличне објекте,
бензинске станице, као и простора око железничке и аутобуске станице у међуградском саобраћају, спортских и забавних терена,
пристаништа, сајмишта, стоваришта и магацина, старају се корисници, односно правна и физичка лица која те објекте, односно
површине користе за обављање делатности.
Корисници спортских и забавних терена дужни су да са простора око објеката које користе уклоне отпатке и нечистоћу одмах по
завршетку сваке спортске или забавне приредбе.
Корисници објеката из става 1. овог члана дужно су да при објектима поставе контејнере, односно посуде за отпатке у потребном
броју и да ове посуде, у складу са одредбама ове одлуке, уредно празне, одржавају и замењују.
Члан 28.
Предузеће, односно предузетник може на основу уговора преузети чишћење површина из чл. 24. став 1, 25. и 26. ове одлуке.
Члан 29.
На јавним површинама, осим површина из члана 4. став 1. тачка 9. и члана 27. став 1. ове одлуке, посуде за отпатке поставља
предузеће, односно предузетник. Посуде за отпатке морају бити тако постављене и подешене да се могу лако празнити, прати и
одржавати.
Посуде за отпатке морају се уредно празнити, одржавати и замењивати.
Члан 30.
Смеће са јавних површина одлаже се у пластичне кесе које се после завршеног чишћења остављају завезане на места која
одреди предузеће, односно предузетник или у контејнере.
Смеће са јавних површина забрањено је убацивати у сливнике.
Члан 31.
- престао да важи Члан 32.
Прање јавних површина из члана 4. став 1. тачка 1. ове одлуке обавља се према програму чишћења и прања јавних површина.
Јавне површине перу се тако да се не прљају и не оштећују спољни делови објеката који су у непосредној близини површине која
се пере.
Поједине улице на територији града не могу се прати у периоду од 6 до 8 часова и од 14 до 16 часова.
У центру града улице се перу искључиво ноћу од 20 до 5 часова.
Улице из ст. 2. и 3. овог члана за подручје градских општина: Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула,
Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица одређује организациона јединица Градске управе надлежна за послове саобраћаја,
а за подручје градских општина: Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин организациона јединица
управе градске општине надлежна за послове саобраћаја, по претходно прибављеном мишљењу предузећа, односно предузетника.
Решење из става 4. овог члана, организациона јединица управе надлежне за послове саобраћаја доставља комуналној инспекцији
и организационој јединици управе надлежној за комуналне послове.
Предузеће, односно предузетник може на основу уговора преузети прање површина из чл. 24. став 1, 25. и 26. ове одлуке.
У периоду од 16. новембра до 31. марта (зимски период) прање површина из члана 4. став 1. тачка 1. ове одлуке може се вршити
уколико је дневна температура виша од +4 степена С, и то по налогу органа градске управе надлежног за комуналне послове, уз
обезбеђење новчаних средстава за те послове.

в. Заштита чистоће на јавним површинама
Члан 33.
Сва возила, а посебно возила са стоваришта, градилишта и других сличних простора, пре изласка на површину из члана 4. ове
одлуке морају се очистити од блата и друге нечистоће.
Члан 34. 
Ради одржавања и заштите чистоће на јавним површинама није дозвољено:
1. бацати папире, опушке и друге отпатке ван посуда за отпатке, пљувати или на други начин стварати нечистоћу на јавним
површинама;
2. растурати рекламне листиће, објаве и сл;
3. користити јавне површине за смештај робе, амбалаже и других ствари, осим када се то врши по посебним прописима;
4. изливати отпадне воде, садржај из септичких јама или другу нечистоћу на јавне површине или на те површине бацати или на
њима држати смеће, земљу, грађевински материјал и сл;
5. тестерисати или цепати дрва, разбијати угаљ или други материјал;
6. прати путничка, теретна и друга моторна возила на улицама и другим јавним површинама;
7. истоварати из возила или утоварати у њих на местима на којима се налазе улични хидранти, шахтови или сливници;
8. поправљати или сервисирати (промена уља и сл.) моторна возила и чамце или обављати друге занатске радове на јавним
површинама;
9. избацивати смеће и отпатке из путничких и теретних возила;
10. - престала да важи 11. пребирати или прикупљати отпатке из смећа које је одложено у пластичне кесе и контејнере;
12. бацати у контејнере или пластичне кесе отпад и материје опасне по живот и здравље људи;
13. палити ватру на јавној површини.
Члан 35.
Правна и физичка лица приликом кресања дрвореда, уређивања травњака и скверова, као и приликом вршења других сличних
послова на јавним површинама, материјал и отпатке морају уклонити одмах по обављеном послу, а јавну површину очистити.
Члан 36.
Извођач грађевинских радова ради одржавања и заштите чистоће дужан је да се стара о:
1. обезбеђењу земље и осталог растреситог материјала (песак, шљунак, гашени креч и сл.) тако да се не расипају, односно да се
држе у сандуцима;
2. чишћењу јавне површине испред и око градилишта све докле допре расути грађевински материјал, блато и друга нечистоћа,
као и да по завршетку радова сва настала оштећења отклони и ту површину доведе у првобитно стање;
3. поливању трошног материјала за време рушења да би се спречило подизање прашине;
4. одржавању чистоће на олучњацима и на решеткама сливника око градилишта;
5. обезбеђењу грађевинског материјала и земље од растурања и разношења на јавне површине постављањем грађевинске
ограде према улици, односно другој јавној површини и ту ограду одржава у уредном стању.
Под грађевинским радовима у смислу става 1. овог члана подразумева се изградња, реконструкција, адаптација и рушење
објеката, као и рашчишћавање земљишта за изградњу.

Шут, земља, отпадни грађевински материјал и сл. који настају приликом извођења грађевинских радова одлажу се у посебним
контејнерима, који се изнајмљују од предузећа, односно предузетника, а морају се уклонити и однети на депонију одмах или
најкасније у року од 48 часова од завршетка грађевинских радова.
Члан 37.
Превоз огрева, грађевинског и другог материјала (земља, песак, бетонска маса, шљунак, креч, шут, шљака, струготина и сл.),
смећа, отпадака, фекалија и других течних материја, може се вршити само возилима која су за ту сврху подешена тако да се
приликом превоза материјал не растура.
Члан 38.
Истовар и утовар огревног, грађевинског и другог материјала и робе може се вршити на јавним површинама само онда када за то
не постоје друге површине, у ком случају се истовар и утовар мора обавити брзо и без одлагања.
После сваког истовара и утовара морају се одмах уклонити амбалажа, отпаци и нечистоћа.

III - НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА КОНТИНУИТЕТА У ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ
Члан 39.
Предузеће, односно предузетник, дужно је да свој рад и пословање организује тако да реализацијом програма из чл. 10. и 23. ове
одлуке трајно и несметано пружа комуналне услуге корисницима и у складу са одредбама ове одлуке обезбеди прописани обим,
врсту и квалитет услуге.
Предузеће, односно предузетник, дужно је да на основу писменог налога органа градске управе надлежног за комуналне послове
врши и ванредне послове у вези са обављањем комуналне делатности, уз обезбеђење новчаних средстава за те послове.
Члан 40.
Ако услед више силе или других разлога који се нису могли предвидети, односно спречити дође до поремећаја или прекида у
пружању комуналне услуге, предузеће, односно предузетник мора без одлагања предузети мере на отклањању узрока поремећаја,
односно прекида или на други начин обезбедити задовољавање потреба корисника.
Мере које предузеће, односно предузетник предузима у случајевима из става 1. овог члана су:
1. радно ангажовање запослених на отклањању узрока поремећаја, односно разлога због којих је дошло до прекида у пружању
комуналне услуге, као и ангажовање трећих лица у обезбеђивању одржавања чистоће;
2. хитне поправке уређаја којима се обезбеђује обављање одржавања чистоће, као и заштита комуналних објеката и уређаја од
даљих кварова или хаварија;
3. предузима и друге мере које утврди орган градске, односно општинске управе надлежан за комуналне послове.

IV - СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 41.
Средства за обављање комуналне делатности одржавања чистоће, односно сакупљања кућног смећа обезбеђују се из цене
комуналне услуге.
Цену комуналне услуге из става 1. овог члана утврђује предузеће, односно предузетник на основу елемената за образовање цена
комуналних услуга прописаних Законом о комуналним делатностима, уз сагласност оснивача.
Члан 42.
Средства за обављање комуналне делатности чишћења и прања јавних површина из члана 4. став 1. тачка 1. ове одлуке
обезбеђују се из накнаде за коришћење грађевинског земљишта према утврђеном програму за чишћење и прање јавних површина
из члана 23. ове одлуке, и то применом елемената за образовање цена комуналних услуга прописаних Законом о комуналним
делатностима.
Члан 43.
Корисник комуналне услуге плаћа утврђену цену за обављену комуналну услугу.
Члан 44.
Цена утврђена за одвожење кућног смећа обрачунава се по квадратном метру стамбеног простора и плаћа се месечно.
Цена утврђена за одвожење кућног смећа обрачунава се по квадратном метру затвореног пословног простора и отвореног
пословног простора који је у функцији обављања пословне делатности, а за отворени пословни простор који није у функцији
обављања пословне делатности обрачунава се по контејнеру и плаћа се месечно.
Цена за одвођење и одлагање отпадака индустријске, занатске и пољопривредне делатности утврђује се уговором који закључи
корисник услуге са предузећем, односно предузетником.
Члан 45.
Цену за одвожење кућног смећа са јавних површина из члана 4. став 1. тач. 2-10. ове одлуке плаћају непосредни корисници тих
површина, и то на основу уговора који закључе са предузећем, односно предузетником.
За одржавање чистоће и чишћење пијаца у обрачун улазе и површине тротоара око пијаце као и они делови коловоза који су
одређени за истовар-утовар робе на пијацама, и то по квадратном метру јавне површине.

V - НАЧИН ПОСТУПАЊА И ОВЛАШЋЕЊА ОРГАНА ГРАДА, ОДНОСНО ГРАДСКИХ ОПШТИНА У СЛУЧАЈУ
ПРЕКИДА У ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ
Члан 46.
Предузеће, односно предузетник, дужно је да у случају прекида у обављању послова одржавања чистоће насталог у случају
непредвиђених околности (хаварија, елементарне непогоде и др.) или штрајка, као и кад услед више силе дође до смањеног обима
у пружању услуге, о томе обавести орган градске управе, односно организациона јединица управе градске општине надлежна за
комуналне послове.
Члан 47.
Када орган из члана 46. ове одлуке прими обавештење о прекиду, односно смањеном обиму у пружању услуге одржавања
чистоће, дужан је да без одлагања:
1. одреди ред првенства и начин пружања услуге оним корисницима код којих би, услед прекида у пружању услуге, настала
велика, односно ненадокнадива штета;
2. нареди мере заштите комуналних објеката који су угрожени, као и друге имовине;
3. предузме мере за отклањање насталих последица и друге потребне мере за пружање услуге;
4. ангажује друго предузеће или предузетника за пружање услуге одржавања чистоће до отклањања поремећаја;
5. утврди разлоге и евентуално одговорност за прекид, односно поремећај настао из других разлога у пружању услуге, као и
одговорност за накнаду учињене штете.
Члан 48.
У случају прекида послова одржавања чистоће услед штрајка, предузеће, односно предузетник, обавезно је да обезбеди
минимум процеса рада у складу са актом оснивача. Кад такав акт није донет, могу се предузети посебне мере утврђене Законом о
комуналним делатностима, ако би услед тога могла да наступи непосредна опасност или изузетно тешке последице за живот и

здравље људи и безбедност људи и имовине, или других неопходних услова за живот и рад корисника комуналне услуге.

VI - НАДЗОР
Члан 49.
Надзор над применом одредаба ове одлуке и над законитошћу рада предузећа, односно предузетника који обавља делатност
одржавања чистоће, врши орган градске управе, односно организациона јединица управе градске општине надлежна за комуналне
послове.
Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке и аката донетих на основу ове одлуке, као и над обављањем
комуналне делатности врши организациона јединица управе градске општине надлежна за послове комуналне инспекције.
Контролу примене ове одлуке и комунално-полицијске послове, у складу са Законом о комуналној полицији и другим прописима
врши комунална полиција

VII - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 50. 
Новчаном казном од 150.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће ако:
1. не одржава уредно или не замењује контејнере (члан 12. став 2);
2. отпатке који не спадају у кућно смеће не одвезе из зграде у прописаном року (члан 15. ст. 1. и 4);
3. не износи отпатке који спадају у кућно смеће или кућно смеће не одвози онолико пута колико је прописано или на писани позив
овлашћеног лица не изнесе фекалије (члан 16. став 1. и члан 20. ст. 1. и 2.);
4. не поступа у складу са одредбама члана 19. ове одлуке;
5. не прикупља или не искоришћава отпатке из кућног смећа и смећа са јавних површина (члан 22);
6. не чисти јавне површине о чијој се чистоћи стара у оквиру утврђеног програма и норматива (члан 24);
7. на јавној површини о чијој се чистоћи стара не постави посуде за отпатке или их не празни, или их не одржава уредно, или их
не подеси тако да се могу лако празнити, прати и одржавати (члан 29);
8. смеће са јавних површина убацује у сливнике (члан 30. став 2);
9. прањем јавних површина прља и оштећује спољне делове објеката који су у непосредној близини површине која се пере (члан
32. став 1);
10. поступа противно одредбама чл. 40. и 46. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у предузећу новчаном казном од 25.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 75.000,00 динара.
Члан 50 а 
Новчаном казном од 150.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће ако:
1. не поступа у складу са одредбама члана 11а став 2. Ове одлуке;
2. одвози смеће и отпатке из зграде противно одредбама члана 17. ст. 1. и 2. ове одлуке;
3. ако не поступа у складу са одредбама члана 18. ове одлуке;
4. не подноси комуналној инспекцији, комуналној полицији и надлежном комуналном органу план одвожења кућног смећа и
годишњи програм и план чишћења јавних површина из члана 16. став 4. и члана 23. ст. 3. и 4 ове одлуке;
5. не поступа у складу са одредбама члан 37. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у предузећу новчаном казном од 25.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 75.000,00 динара.
Члан 51. 
Новчаном казном од 150.000,00 динара казниће се за прекршај друго правно лице, ако:
1. не поступа у складу са одредбама члан 11а ст. 1. и 3. ове одлуке;
2. не одржава уредно или не замењује контејнере (члан 12. став 3);
4. не поступа по одредбама члана 15. ове одлуке;
5. не очисти јавну површину коју користи или одржава, односно о чијој се чистоћи стара (члан 24. став 1. и члан 25);
6. смеће са јавних површина убацује у сливнике (члан 30. став 2);
7. не очисти возило од блата и друге нечистоће пре изласка на површину из члана 4. став 1. тачка 1. ове одлуке (члан 33);
8. противно одредби члана 35. ове одлуке по обављеном послу одмах не уклони материјал и отпатке и јавну површину не очисти;
9. превози огревни, грађевински или други материјал, смеће, отпатке или течност возилом које није подешено за ту сврху, или овај
материјал или течност превози тако да се расипа (члан 37).
За прекршај из ст. 1. овог члана казниће се новчаном казном од 25.000,00 динара одговорно лице у правном лицу.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 25.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 75.000,00 динара.
Члан 52. 
Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара казниће се правно лице:
1. спаљује, уништава, закопава или на други начин уклања кућно смеће (члан 9. став 1);
2. не износи кућно смеће у контејнере или у пластичним кесама, или пластичне кесе са кућним смећем износи незавезане или их
не оставља на места и у време које је за то одређено (члан 11. ст. 1, 2. и 3);
3. контејнере помера са одређеног места или их не држи на месту које је за то изграђено, уређено или одређено (члан 11. став 4. и
члан 12. ст. 5, 6. и 7.);
4. не чисти тротоар испред и око пословних просторија које користи (члан 26);
За прекршај из ст. 1. овог члана казниће се новчаном казном од 10.000,00 динара одговорно лице у правном лицу.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 10.000,00 динара.
За прекршај из ст. 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 30.000,00 динара.
За прекршаје из ст. 1-4 овог члана комунални инспектор, односно комунални полицајац издаје прекршајни налог у складу са
законом.
Члан 52 а
Новчаном казном у износу од 100.000,00 динара казниће се правно лице:
1. поступи противно забрани из члана 14. ове одлуке;
2. не уклања отпатке и нечистоћу са површине из члана 4. став 1. тачка 1. ове одлуке које користи за сврхе наведене у члану 27.
ст. 1. и 2. ове одлуке;
3. на јавној површини коју користи или одржава, односно о чијој се чистоћи стара, не постави посуде за отпатке или контејнере,
или ако их не празни или не одржава уредно, или их не подеси тако да се могу лако празнити, прати и одржавати (члан 27. став 3);
4. поступи противно одредбама члана 34. тач. 2-4, 6-8 и 12. ове одлуке;
5. не обезбеди земљу и остали растресити материјал од растурања и не предузме мере или неку од мера за одржавање чистоће
на јавној површини испред и око градилишта, или после завршетка грађевинских радова у року од 48 сати не уклони и не однесе на
депонију шут, земљу, отпадни грађевински материјал и сл. (члан 36);
6. истоварује или утоварује огревни, грађевински или други материјал или робу противно одредби члана 38. Став 1. ове одлуке,
или ако после истовара или утовара не уклони са јавне површине амбалажу, отпатке и другу нечистоћу (члан 38. став 2).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 10.000,00 динара одговорно лице у правном лицу.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 50.000,00 динара.
Члан 52 б
Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице, ако:
1. поступи противно забрани из члана 14. ове одлуке;
2. не уклања отпатке и нечистоћу са површине из члана 4. став 1. тачка 1. ове одлуке које користи за сврхе наведене у члану 27.
ст. 1. и 2. ове одлуке;
3. на јавној површини коју користи или одржава, односно о чијој се чистоћи стара, не постави посуде за отпатке или контејнере,
или ако их не празни или не одржава уредно, или их не подеси тако да се могу лако празнити, прати и одржавати (члан 27. став 3);
4. поступи противно одредбама члана 34. ове одлуке;
5. не обезбеди земљу и остали растресити материјал од растурања и не предузме мере или неку од мера за одржавање чистоће
на јавној површини испред и око градилишта, или после завршетка грађевинских радова у року од 48 сати не уклони и не однесе на
депонију шут, земљу, отпадни грађевински материјал и сл. (члан 36);
6. истоварује или утоварује огревни, грађевински или други материјал или робу противно одредби члана 38. Став 1. ове одлуке,
или ако после истовара или утовара не уклони са јавне површине амбалажу, отпатке и другу нечистоћу (члан 38. став 2).
Члан 52 в 
За прекршаје из чл. 50, 50а, 51, 52а и 52б комунални инспектор, односно комунални полицајац издаје прекршајни налог у складу
са законом.

VIII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 53.
Општине Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин поједина питања и односе који су уређени овом
одлуком могу уредити на другачији начин, и то:
- чишћење слободних простора између зграда (члан 4. став 1. тачка 1);
- начин одлагања кућног смећа и смећа са јавних површина (члан 11. став 1. и члан 30);
- изношење кабастог смећа (стари намештај, апарати за домаћинство) и других кабастих предмета које власник не жели више да
користи (члан 1. став 2);
- динамику и време изношења кућног смећа (члан 16. став 1. и члан 17. ст. 1. и 2);
- чишћење стаза, прилаза и пролаза који служе пословним зградама и пословним просторијама, као и других површина које
припадају тим зградама и просторијама (члан 24. став 1).
Члан 54.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о одржавању чистоће и чишћењу јавних површина ("Службени лист
града Београда", бр. 13/90, 15/91, 23/92, 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 20/94, 2/95 и 6/99).
Члан 55.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Београда".

