
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 
 

        Број 13.                                    04.  септембар 2018.  године                                                             Година 35.    

1. 
  

 На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи (,,Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14 - 

др. закон, 101/16 и 47/18) и члана 52. Статута 

Општине Лучани (,,Сл. гласник општине 

Лучани“, број 4/14),  

Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 04. 09. 2018. године, донела је  
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

1. Прихвата се Извештај о извршењу 

буџета општине Лучани за период 01. 01. - 30. 06. 

2018. године. 

2. Овај закључак објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“ 
  

Скупштина општине Лучани 

У Гучи, 04.09.2018. године 

број 06-49-2/2018-I 

                                       Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 
 

2. 
 

      На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи (,,Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14 - 

др. закон, 101/16 и 47/18) и члана 151. став 5. 

Статута општине Лучани (,,Сл. гласник општине 

Лучани“, број 4/14),  

Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 04. 09. 2018. године, донела је  
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

1. Прихвата се предлог Општинског већа 

општине Лучани за доношење Статута општине 

Лучани. 

2. Задужује се Општинска управа општине 

Лучани да до краја текућег месеца изради Нацрт 

Статута општине Лучани у складу са смерницама 

за израду Статута. 

3. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Лучани“ 
 

Скупштина општине Лучани 

У Гучи, 04.09.2018. године, 

                број 06-49-3/2018-I  

                  Председник 

              Зорица Милошевић, с.р 
 

 

3. 

На основу члана 20. став 1. тачка 2. Закона 

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, брoj. 

129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 

47/18), чланова  2, 4. и 13. Закона о комуналним 

делатностима („Сл. гласник РС“, број 88/11 и 

104/16 ) и члана 52. тачка 7. Статута општине 

Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ број 

4/14), 

Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 04. 09. 2018. године, донела је  
 

О  Д  Л  У  К  У  

О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Одлуком о комуналним делатностима на 

територији општине Лучани (у даљем тексту: 

Одлука) одређују се комуналне делатности које су 

од интереса за општину Лучани (у даљем тексту: 

Општина), начин и поступак поверавања 

комуналних делатности на територији Општине, 

као и надзор над обављањем комуналне 

делатности. 
 

       II ПОЈАМ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

            Члан 2. 

Комуналне делатности у смислу ове 

Одлуке су делатности пружања комуналних 

услуга од значаја за остварење животних потреба 

физичких и правних лица код којих је јединица 

локалне самоуправе дужна да створи услове за 

обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, 

доступности и континуитета, као и надзор над 

њиховим вршењем. 

Комуналне делатности су делатности од 

општег интереса. 

Комуналне делатности су: 

1) снабдевање водом за пиће; 

2) пречишћавање и одвођење 

атмосферских и отпадних вода; 

3) производња, дистрибуција и 

снабдевање топлотном енергијом; 

4) управљање комуналним отпадом; 

5) градски и приградски превоз путника; 

6) управљање гробљима и сахрањивање; 

6a) погребна делатност; 

7) управљање јавним паркиралиштима; 

8) обезбеђивање јавног осветљења; 

9) управљање пијацама; 
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10) одржавање улица и путева; 

11) одржавање чистоће на површинама 

јавне намене; 

12) одржавање јавних зелених површина; 

13) димничарске услуге; 

14) делатност зоохигијене. 

Комуналне делатности из става 3. тачка од 

1) до 7) и тачка од 11) до 13) овог члана су 

делатности од општег економског интереса у 

смислу прописа о заштити потрошача. 
 

III КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОД 

ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ 

Члан 3. 

Поред комуналних делатности одређених 

Законом, као комуналне делатности од интереса 

за општину, одређују се:  

- постављањe рекламних паноа и 

рекламних ознака на површинама јавне намене; 

- изградња, уређење и одржавање 

аутобуских стајалишта;  

- постављање и одржавање хоризонталне и 

вертикалне саобраћајне сигнализације; 

- постављање и одржавање урбаног 

партерног мобилијара; 

- одржавање и поправке стамбених и 

пословних зграда, установа и других облика 

организовања, за које се средства планирају у 

буџету општине. 
 

IV ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ 

ДЕЛАТНОСТИ 

Члан 4. 

Под обављањем комуналних делатности 

oдређених чланом 2. и 3. ове Одлуке, подразумева 

се обављање појединих послова, из оквира 

комуналне делатности, који представљају 

заокружену функционалну целину (у даљем 

тексту: комунални послови) и то:  

1. делатност снабдевање водом за пиће 

обухвата комуналне послове: захватање, 

пречишћавање, прерада и испорука воде 

водоводном мрежом до мерног инструмента 

потрошача, обухватајући и мерни инструмент, 

изградњу, одржавање артеријских бунара и 

водоводних линија на сеоском подручју као и 

друге послове везане за ову делатност;  

2. делатност пречишћавање и одвођење 

атмосферских и отпадних вода, обухвата 

комуналне послове: сакупљање, одвођење, 

пречишћавање и испуштање отпадних, 

атмосферских и површинских вода са површина 

јавне намене, односно од прикључка корисника на 

уличну канализациону мрежу, третман отпадних 

вода у постројењу за пречишћавање, црпљење, 

одвоз и третирање фекалија из септичких јама, 

као и друге послове везане за ову делатност; 

3. делатност производња и дистрибуција 

топлотне енергије обухвата комуналне послове: 

центраизована производња и дистрибуција у више 

објеката водене паре, топле или вреле воде за 

потребе грејања; 

 4. делатност управљање комуналним 

отпадом обухвата комуналне послове: сакупљање 

комуналног отпада, његово одвожење, третман и 

безбедно одлагање укључујући управљање, 

одржавање, санирање и затварање депонија, као и 

селекцију секундарних сировина и одржавање, 

њихово складиштење и третман, као и друге 

послове везане за ову делатност; 

5. делатност градски и приградски превоз 

путника обухвата комуналне послове: превоз 

путника унутар насељених места или између 

насељених места која се налазе на територији 

јединице локалне самоуправе, који обухвата јавни 

линијски превоз аутобусом, тролејбусом, 

трамвајем, метроом, жичаром, путничким бродом, 

скелом и чамцем за привредне сврхе као и 

обезбеђивање места за укрцавање и искрцавање 

путника (станица, стајалишта и плутајућих 

објеката за пристајање пловила која врше превоз 

путника у домаћој линијској пловидби и слично, 

као саобраћајних објеката који се користе у тим 

видовима превоза;; 
6. делатност управљање гробљима и 

сахрањивање обухвата комуналне послове: 

одржавање гробља и објеката, који се налазе у 

склопу гробља, сахрањивање, одржавање 

пасивних гробаља и спомен обележја, као и друге 

послове везане за ову делатност; 

6а) погребна делатност обухвата 

комуналне послове: преузимање и превоз 

посмртних остатака од места смрти односно места 

на коме се налази умрла особа (стан, здравствена 

установа, институт за судску медицину и 

патологију, установе социјалне заштите и друга 

места) и превоз до места одређеног посебним 

прописом (патологије, судске медицине, гробља, 

крематоријума, аеродрома, пословног простора 

погребног предузећа у ком постоје прописани 

услови за смештај и чување покојника), 

организација сахране и испраћаја са прибављањем 

потребне документације за организацију превоза 

и сахрањивања, чување посмртних остатака у 

расхладном уређају и припремање покојника за 

сахрањивање;; 
 7. делатност управљање јавним 

паркиралиштима обухвата комуналне послове: 

стварање и одржавање услова за коришћење 

јавних саобраћајних површина и посебних 

простора одређених за паркирање моторних 

возила, као и уклањање и премештање 

паркираних возила и постављање уређаја којима 

се спречава одвожење возила по налогу 
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надлежног органа, као и друге 

послове везане за ову делатност;  

8. делатност обезбеђење јавног осветљења 

обухвата комуналне послове: одржавање, 

адаптацију и унапређење објеката и инсталација 

јавног осветљења којима се осветљавају 

саобраћајне и друге површине јавне намене, 

осветљавање зграда, објеката, тргова и улица, 

декоративно осветљавање Општине, као и друге 

послове везане за ову делатност; 

9. делатност управљање пијацама 

обухвата комуналне послове: комунално 

опремање, одржавање и организација делатности 

на затвореним и отвореним просторима, који су 

намењени за обављање промета 

пољопривреднопрехрамбених и других 

производа, централизовано и на појединим 

одговарајућим објектима, као и друге послове 

везане за ову делатност,  

10. делатност одржавање улица и путева, 

обухвата комуналне послове: извођење радова  

којима се обезбеђује несметано и безбедно 

одвијање саобраћаја, односно санацији коловоза 

асфалтом и санирање тротоара бехатоном, 

поправка улегнућа, постављање ивичњака и 

слично, као и послови којима се обезбеђује, чува 

и унапређује употребна вредност улица, путева, 

тргова, платоа и слично, као и друге послове 

везане за ову делатност;  

11. делатност одржавање чистоће на 

површинама јавне намене обухвата комуналне 

послове: чишћење и прање асфалтираних, 

бетонских, поплочаних и других површина јавне 

намене, прикупљање и одвожење комуналног 

отпада са тих површина, чишћење леда и снега и 

слично, одржавање и пражњење посуда за отпатке 

на површинама јавне намене као и одржавање 

чистоће јавних чесми, бунара, фонтана, 

купалишта, плажа и јавних тоалета; као и друге 

послове везане за ову делатност;  

12. делатност одржавање јавних зелених 

површина обухвата комуналне послове: уређење, 

текуће и инвестиционо одржавање и санација 

зелених рекреативних површина и приобаља, 

уређење зелених површина за рекреацију на 

јавном грађевинском земљишту; као и друге 

послове везане за ову делатност; 

13. димничарске услуге обухватају 

комуналне послове: чишћење и контролу 

димоводних и ложних објеката и уређаја и 

вентилационих канала и уређаја, вађење и 

спаљивање чађи у димоводним објектима, 

преглед новоизграђених и дограђених 

димоводних и ложних објеката и уређаја и мерење 

емисије димних гасова и утврђивање степена 

корисности ложишног уређаја, осим у 

случајевима када наведене послове обављају 

правна лица или предузетници овлашћени у 

складу са законом којим је уређена област 

цевоводног транспорта гасовних и течних 

угљоводоника и дистрибуције гасовитих 

угљоводоника, као и законом којим је уређена 

област ефикасног коришћења енергије;; 
14. делатност зоохигијене обухвата 

комуналне послове: хватање, збрињавање, 

ветеринарска нега и смештај напуштених и 

изгубљених животиња (паса и мачака) у 

прихватилишта за животиње, лишавање живота за 

неизлечиво болесне и повређене напуштене и 

изгубљене животиње, контрола и смањење 

популације напуштених паса и мачака, 

нешкодљиво уклањање лешева животиња са 

површина јавне намене до објеката за сакупљање, 

прераду или уништавање отпада животињског 

порекла, као и друге послове везане за ову 

делатност, спровођење мера контроле и смањења 

популације штетних организама, глодара и 

инсеката спровођењем мера дезинфекције, 

дезинсекције и дератизације на површинама јавне 

намене, као и друге послове везане за ову 

делатност; 

15. делатност постављања рекламних 

паноа и рекламних ознака на површинама јавне 

намене обухвата комуналне послове: постављања 

рекламних паноа и других сличних средстава на 

површинама јавне намене, као и друге послове 

везане за ову делатност; 

16. делатност изградње, уређења и 

одржавања аутобуских стајалишта обухвата 

комуналне послове: изградње, уређења и 

одржвања аутобуских стајалишта са свим 

пратећим садржајима на њима, као и друге 

послове везане за ову делатност; 

17. делатност постављање и одржавање 

хоризонталне и вертикалне саобраћајне 

сигнализације обухвата комуналне послове: 

обележавање комплетне хоризонталне 

сигнализације на општинским путевима, 

постављање и одржавање вертикалне саобраћајне 

сигнализације (семафори, саобраћајни знаци, 

одбојне ограде, заштитне ограде, туристичке 

сигнализације и сл.) постављање и одржавање 

потапајућих стубова, барикадних објеката, рампи 

и слично, као и друге послове везане за ову 

делатност; 

18. делатност постављања и одржавање 

урбаног партерног мобилијара обухвата 

комуналне послове: постављање и одржавање 

урбаног партерног мобилијара као што су дечија 

игралишта, рекреациони спортски терени, 

теретане на отвореном, заштитне мреже и ограде 

на игралиштима и теренима, клупа, обележавање 

простора за шетњу и тренажу паса и мачака, као и 

друге послове везане за ову делатност; 
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19. делатност одржавања и 

поправке стамбених и пословних зграда, установа 

и других облика организовања, за које се средства 

планирају у буџету општине, обухвата комуналне 

послове: текућег и инвестиционог одржавања на 

крововима, фасадама, инсталацијама, подрумском 

и другом простору које је битно за безбедност 

грађана и функционисање и обављање 

делатности, као и друге послове везане за ову 

делатност. 

 С обзиром да општина Лучани тренутно 

не може обезбедити организационе, материјалне и 

друге услове за изградњу, одржавање и 

функционисање комуналних објеката и за 

техничко и технолошко јединство система и 

адекватно обезбеђење обављања комуналних 

делатности, комуналне делатности из става 1. 

тачка 5, 6а, 7. и 13. овог члана неће се обављати 

до стицања услова за организацију истих.  
 

V ПОВЕРАВАЊЕ КОМУНАЛНИХ 

ДЕЛАТНОСТИ 

Члан 5. 

У циљу ефикаснијег, квалитетнијег и 

рационалнијег управљања пословима комуналне 

делатности, односно комунални послови као 

поједини послови из оквира комуналне 

делатности могу бити поверени јавним 

предузећима, привредним друштвима, 

предузетницима или другим привредним 

субјектима.  

Поверавање обављања комуналних 

делатности, односно комуналних послова, уређује 

се одлукама Скупштине општине о условима и 

начину обављања комуналне делатности.  

Поверавање из става 1. овог члана, врши 

се уговором о поверавању, осим када се оснива 

јавно предузеће.  

Уговором о поверавању, ближе се 

дефинише обављање поверене делатности или 

посла, у складу са одлуком Скупштине о 

условима и начину обављања комуналне 

делатности, односно посла, као и висина 

евентуалне накнаде, односно таксе коју плаћа 

привредни субјекат коме је поверавање извршено. 

 На поступак поверавања обављања 

комуналне делатности, односно комуналних 

послова чије се финансирање врши из буџета 

јединице локалне самоуправе, односно чије се 

финансирање обезбеђује у целости или 

делимично наплатом накнаде од корисника 

комуналних услуга, примењују се одредбе закона 

којим се уређују јавне набавке, јавно – приватно 

партнерство и концесије.  

Општина ће се у поступку поверавања 

обављања комуналних делатности, односно 

комуналних послова, руководити начелима 

конкуренције, економичности, ефикасности и 

заштите животне средине.  

Општина може са две или више јединица 

локалне самоуправе спорзумом уредити 

заједничко обављање комуналне делатности, осим 

ако то није другачије уређено другим посебним 

прописом. Уколико постоји интерес за заједничко 

обављање комуналне делатности, надлежни орган 

доноси одлуку о изради студије оправданости. 

Садржина студије оправданости 

дефинисана је Законом.  

У циљу провере квалитета пружања 

комуналних услуга, Општинска управа општине 

Лучани једном годишње, у периоду од 01. 12. до 

31. 12. текуће године, врши анкетирање преко 

сајта општине Лучани, корисника комуналних 

услуга о квалитету пружања комуналних услуга. 

 Уколико су резултати изјашњавања 

корисника комуналних услуга такви да већина 

није задовољна пруженом комуналном услугом 

одређеног вршиоца делатности, орган који врши 

надзор над радом вршиоца делатности покреће 

поступак преиспитивања рада тог вршиоца 

комуналне делатности и налаже му да отклони 

недостатке који су наведени у изјашњењу 

корисника, у року који не може бити дужи од 90 

дана.  

Уколико вршилац комуналне делатности 

не поступи по налогу вршиоца надзора у погледу 

отклањања недостатака квалитета пружене 

комуналне услуге, уговор о поверавању се 

раскида, а поверавање обављања комуналне 

делатности може се извршити  другом вршиоцу 

комуналне делатности који испуњава услове 

предвиђене Законом.  

Ова Одлука непосредно се примењује на 

све уговорне односе вршилаца комуналне 

делатности са корисницима комуналних услуга и 

то као општи услов пословања.  

Уговорни однос о пружању комуналне 

услуге, настаје започињањем коришћења 

комуналне услуге, односно почетком пружања 

комуналне услуге.  

Обавеза корисника комуналне услуге, 

укључујући и плаћање цене комуналне услуге, 

настаје започињањем коришћења комуналне 

услуге, односно почеком пружања комуналне 

услуге и када се она користи супротно прописима 

којима се уређује та комунална делатност.  
 

VI ОПШТА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 

ВРШИЛАЦА КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ И 

КОРИСНИКА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 
 

Члан 6. 

Вршилац комуналне делатности дужан је 

да организује рад и пословање тако да обезбеди:  
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- трајно и несметано 

пружање комуналних услуга под условима и на 

начин уређен законом, подзаконским прописима, 

одлукама општине и стандардима донетим на 

основу закона; 

 - квалитет услуга прописан одлуком 

општине или уговорен са општином, а нарочито 

тачност у погледу рокова, сигурност корисника у 

добијању услуга и здравствену и хигијенску 

исправност у складу са прописима; 

- одржавање, развој и заштиту комуналних 

објеката, постројења и опреме који служе за 

обављање комуналне делатности;  

- развој и унапређење квалитета и врста 

комуналних услуга и унапређење рада. 

 Ако вршилац комуналне делатности 

обавља и другу делатност уз поверену, обавезан је 

да у рачуноводству одвојено исказује све приходе 

и расходе везане за обављање поверене комуналне 

делатности.  

Члан 7. 

У случају планираних прекида у пружању 

комуналне услуге, вршилац комуналне 

делатности дужан је да о свом трошку у 

средствима јавног информисања или на други 

погодан начин обавести кориснике услуга о 

планираним или очекиваним сметњама и 

прекидима који ће настати или могу настати у 

пружању услуга, најкасније 24 сата пре 

очекиваног прекида.  

Члан 8. 

У случају наступања непланираних 

прекида у пружању комуналних услуга, односно 

обављања комуналне делатности, вршилац 

комуналне делатности дужан је да о томе одмах 

обавести орган који врши надзор над вршењем 

комуналних услуга и истовремено да предузме 

потребне мере за отклањање узрока поремећаја, а 

нарочито да обезбеди:  

- привремено пружање комуналних услуга 

из алтернативних извора;  

- радно ангажовање запослених на 

отклањању узрока поремећаја, односно прекида;  

- ангажовање трећих лица у обезбеђивању 

услова за вршење комуналних услуга;  

- хитну поправку и замену инсталација и 

уређаја којима се обавља комунална делатност; 

- заштиту комуналних објеката, уређаја и 

постројења од хаварија, и друге неопходне мере.  

Ако вршилац комуналне делатности не 

предузме потребне мере ради отклањања узрока 

прекида у пружању комуналних услуга, односно 

обављању комуналне делатности у року од 24 

часа, орган који врши надзор над вршењем 

комуналних услуга  има право да предузме мере 

за хитну заштиту комуналних објеката и друге 

угрожене имовине на терет вршиоца комуналне 

делатности.  

Члан 9. 

По пријему обавештења о непланираном 

прекиду у пружању комуналних услуга, односно 

обављању комуналне делатности, орган који врши 

надзор, о томе одмах обавештава председника 

општине.  

Председник општине, на предлог органа 

који врши надзор, може наложити вршиоцу 

комуналне делатности предузимање и других 

неопходних мера или сам предузети мере и то:  

- одредити ред првенства и начин 

пружања услуга оним корисницима код којих би 

услед прекида настала опасност по живот и рад 

грађана или рад правних и фихичких лица, или би 

настала значајна или ненадокнадива штета;  

- за хитну заштиту комуналних објеката и 

друге угрожене имовине;  

- за обезбеђивање потребне механизације 

и других уређаја, ангажовање стручних лица и 

набавку енергената;  

- обезбеђивање финансијских средстава за 

санирање оштећених комуналних објеката; 

 - утврђивање разлога и евентуалне 

одговорности за непланирани прекид у пружању 

комуналних услуга, односно обављању комуналне 

делатности и учињену штету. 
 

Члан 10. 

Уколико вршилац комуналне делатности у 

случају непланираних прекида у пружању 

комуналних услуга, односно обављању комуналне 

делатности не предузме мере из члана 8. ове 

Одлуке, односно не поступи по налозима 

Председника општине из члана 9. ове Одлуке, 

након успостављања редовног стања у вршењу 

комуналне делатности може се: 

 - раскинути уговор о поверавању 

обављања комуналне делатности;  

- умањити или ускратити новчана 

средства која се исплаћују вршиоцу комуналне 

делатности у обиму потребном за накнаду штете 

настале непоступањем вршиоца;  

- покренути поступак за утвђивање 

одговорности и разрешење одговорних лица и 

чланова органа вршиоца комуналне делатности 

које бира Скупштина, или на чији избор даје 

сагласност.  

Члан 11. 

У случају штрајка, вршилац комуналне 

делатности дужан је да обезбеди минимум 

процеса рада у обављању комуналне делатности и 

пружању комуналних услуга, у складу са планом 

минимума процеса рада и посебним прописом 

Скупштине општине. 
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Члан 12. 

 Ако вршилац комуналне делатности не 

обезбеди и не врши минимум процеса рада, орган 

који врши надзор, по сазнању о непоштовању 

минимума процеса рада, упутиће вршиоцу 

упозорење и наложити му да успостави минимум 

процеса рада најкасније у року од 12 сати од 

давања упозорења. 

 Уколико и после упозорења вршилац 

комуналне делатности не успостави минимум 

процеса рада, Председник општине на предлог 

органа који врши надзор може предузети следеће 

мере:  

- привремено ангажовати другог вршиоца 

за обављање комуналне делатности;  

- ангажовати друга физичка лица за 

обављање комуналне делатности; 

- ограничити вршиоцу комуналне 

делатности право употребе комуналних објеката у 

општинској својини;  

- покренути поступак утврђивања 

одговорности и разрешења лица у органима 

вршиоца комуналне делатности које бира или на 

чији избор даје сагласност Скупштина општине;  

- покренути поступак за раскид уговора о 

поверавању обављања комуналне делатности.  

Мере из става 2. овог члана предузимају 

се на терет вршиоца комуналне делатности.  
 

Члан 13. 

Корисник комуналне услуге дужан је да 

користи комуналну услугу на начин којим се не 

ометају други корисници и не угрожава животна 

средина, нити се угрожавају објекти и опрема у 

функцији обављања одређене комуналне 

делатности.  

Члан 14. 

 Вршилац комуналне делатности може 

привремено обуставити комуналну услугу 

кориснику само када корисник:  

1) изврши прикључење на комуналну 

мрежу без претходног одобрења вршиоца;  

2) користи комуналну услугу противно 

прописима (угрожава животну средину, угрожава 

објекте и опрему у функцији обављања комуналне 

делатности);  

3) неосновано омета друге кориснике у 

коришћењу услуга;  

4) ненаменски користи услугу у периоду 

ограничења потрошње;  

5) не плати комуналну услугу у 

прописаном року.  

Постојање услова за обуставу комуналне 

услуге из става 1. тачка 1, 2, 3. и 4. овог члана 

доказује се записником који састављају 

овлашћена лица вршиоца комуналне делатности у 

присуству и уз сарадњу комуналног инспектора.  

Обустава комуналне услуге у случају из 

става 1. тачка 5. овог члана врши се на основу 

правноснажне судске одлуке.  

Пре обуставе комуналне услуге, вршилац 

комуналне делатности дужан је да писаним путем 

обавести корисника о могућности обуставе 

комуналне услуге и остави му рок од седам дана 

ради отклањања поступања које може бити узрок 

обуставе. 

 Вршилац комуналне делатности дужан је 

да најкасније у року од пет дана од измирења дуга 

за извршену комуналну услугу, плаћене 

прописане накнаде за поновно прикључење и 

накнаде евентуалне штете, настави пружање 

услуге кориснику.  

Члан 15. 

Власник, односно корисник 

непокретности дужан је да омогући вршиоцу 

комуналне делатности интервенцију на изграђеној 

комуналној инфраструктури и постројењима уз 

обавезу вршиоца комуналне делатности да 

надокнади штету насталу од интервенције или на 

други начин отклони последице извршене 

интервенције. 

Вршилац комуналне услуге је дужан да 

отклони последице извршене интервенције 

најкасније седам дана од дана завршетка 

интервенције. 
 

VII ФИНАНСИРАЊЕ КОМУНАЛНИХ 

ДЕЛАТНОСТИ 

Члан 16. 

 Грађење објеката комуналне 

инфраструктуре финансира се из:  

- прихода од давања у закуп, односно на 

коришћење комуналне инфраструктуре и других 

средстава за обављање комуналне делатности у 

јавној својини; 

- дела накнаде за право на обављање 

комуналне делатности;  

- дела цене комуналне услуге намењене 

амортизацији средстава за обављање комуналне 

делатности;  

- буџета јединице локалне самоуправе;  

- средстава вршиоца комуналне 

делатности;  

- средстава прикупљених емитовањем 

дугорочних хартија од вредности (муниципалних 

обвезница); 

- кредита и других облика задуживања; 

- трансфера других нивоа власти; 

- донација;  

- других извора утврђених посебним 

прописима. 

 Накнада за давање средстава за обављање 

комуналне делатности у јавној својини, у закуп 

или на коришћење, утврђује се на основу 

одредаба Закона о јавној својини, подзаконских 



      Страна                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ                                Број  5/2018   7 

аката и општих аката општине 

Лучани којима је уређена ова област. 

 Средства из става 1. алинеје 1. овог члана 

приход су буџета јединице локалне самоуправе и 

користе се преко буџетског програма за 

комуналну инфраструктуру за изградњу и 

инвестиционо одржавање објеката комуналне 

инфраструктуре, који оснива јединица локалне 

самоуправе у складу са законом којим се уређује 

буџетски систем. 

 Приликом обезбеђивања трансферних 

средстава других нивоа власти за изградњу 

комуналне инфраструктуре, води се рачуна о томе 

да ли се поштују начела садржана у овој Одлуци, 

а нарочито да цена комуналних услуга покрива 

одговарајуће трошкове, као и да се делатност 

обавља на начелу ефикасности, које укључује и 

економију обима, односно удруживање јединица 

локалне самоуправе у свим случајевима када је то 

економски оправдано. 

 Уговор о поверавању обављања 

комуналне делатности нарочито садржи: 

 - уговорне стране;  

-  датум и место закључења уговора;  

- податке о комуналној делатности која се 

поверава, обиму, роковима и квалитету 

комуналних услуга;  

- друге услове за обављање поверене 

комуналне делатности;  

- време на које се закључује уговор;  

- права и обавезе уговорних страна;  

- начин наплате цене за комуналне услуге;  

- начин поступања и овлашћења органа 

општине;  

- одредбе о раскиду уговора и друге 

одредбе. 

 Уговор којим се поверава обављање 

комуналне делатности закључује одговорно лице 

наручиоца у поступку јавне набавке или 

Председник општине у поступку јавно- приватног 

партнерства односно концесије.  
 

Члан 17. 

Уговор о поверавању обављања 

комуналне делатности престаје:  

- истеком времена за које је закључен,  

- раскидом,  

- стечајем или ликвидацијом правног 

лица, смрћу физичког лица коме је поверено 

обављање комуналне делатности или забраном 

обављања делатности лицу коме је поверено 

обављање. 

Члан 18. 

 Уговор о поверавању обављања 

комуналне делатности може се раскинути: 

 1) ако се због промењених околности, 

које се нису могле предвидети у тренутку 

закључења уговора, не може остварити сврха 

уговора;  

 2) ако лице којем је поверено обављање 

комуналне делатности не предузима потребне 

мере за заштиту, обезбеђење и одржавање 

комуналних објеката;  

 3) ако лице којем је поверено обављање 

комуналне делатности не извршава уговорене 

обавезе или не обавља комуналну делатност на 

уговорени начин; 

 4) ако лице којем је поверено обављање 

комуналне делатности не поступа по налогу 

надлежног органа општинске управе у поступку 

надзора;  

 5) ако лице којем је поверено обављање 

комуналне делатности не предузме наложене мере 

у случају непланираних прекида у вршењу 

делатности, или у случају штрајка ако није 

обезбеђен минимум процеса рада.  
 

Члан 19. 

У случају раскида уговора из члана 18. 

став 1. тачка 2, 3, 4 и 5, лице којем је поверено 

обављање комуналне делатности је дужно да 

надокнади насталу штету по прописима о 

одговорности за штету.  

Члан 20.  

У случају раскида уговора из члана 18. 

став 1. тачка 2, 3, 4 и 5, надлежни орган може 

привремено поверити обављање комуналне 

делатности другом јавном предузећу или другом 

правном или физичком лицу регистрованом за 

обављање делатности, уговором закљученим на 

основу непосредне погодбе.  

О уговору из става 1. одговорно лице 

органа који је закључио првобитни уговор и о 

појединостима погодбе, извештава Скупштину 

општине на првој наредној седници.  

Уговор којим се привремено поверава 

обављање комуналне делатности траје до 

завршетка поступка поверавања обављања 

комуналних делатности из члана 5. ове Одлуке, а 

најдуже  годину дана од дана закључивања.  

 

VIII НАЧИН ОДРЕЂИВАЊА ЦЕНЕ 

КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

Члан 21. 

Цене комуналних услуга се одређују на 

основу следећих начела: 

1) примена начела „потрошач плаћа“;  

2) примена начела „загађивач плаћа“;  

3) довољности цене да покрије пословне 

расходе;  

4) усаглашености цена комуналних услуга 

са начелом приступачности;  

5) непостојања разлике у ценама између 

различитих категорија потрошача, осим ако се 
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разлика заснива на различитим 

трошковима обезбеђивања комуналне услуге. 

 Ако се за различите категорије корисника 

комуналних услуга примењују различити методи 

обрачуна, водиће се рачуна да цена буде 

сразмерна са трошковима пружања те услуге.  

Пружалац комуналне делатности може 

прописати да се у поступку контроле коришћења 

комуналне услуге наплаћује посебна цена за 

случај коришћења комуналне услуге на начин 

који је у супротности са прописима којима се 

уређује та комунална делатност.  

Цене комуналних услуга могу се плаћати 

унапред.  

Члан 22. 

 Елементи за одређивање цена 

комуналних услуга су:  

1) пословни расходи исказани у 

пословним књигама и финансијским извештајима; 

2) расходи за изградњу и реконструкцију 

објеката комуналне инфраструктуре и набавку 

опреме, према усвојеним програмима и 

плановима вршиоца комуналне делатности на које 

је јединица локалне самоуправе дала сагласност; 

3) добит вршиоца комуналне делатности. 
 

Члан 23. 

Средства која су намењена за 

финансирање обнове и изградње објеката 

комуналне инфраструктуре исказују се посебно и 

могу се употребити само за те намене.  

Орган који врши надзор над вршењем 

комуналних услуга дужан је да прати кретање 

цена комуналних услуга а нарочито усклађеност 

цена комуналних услуга са принципима 

утврђеним овом Одлуком.  

Влада Републике Србије својим актом 

ближе прописује обвезнике комуналне накнаде, 

основ за обрачун износа комуналне накнаде, 

мерила за обрачун износа комуналне накнаде, 

највише износе комуналне накнаде, ослобођења и 

друга питања од значаја за утврђивање износа и 

наплату комуналне накнаде.  

Скупштина општине Лучани у складу са 

законом и актом из става 3. овог члана, општим 

актом којим се уређује поједина комунална 

делатност утврђује зоне, коефицијенте и друга 

питања од значаја за утврђивање износа и наплату 

комуналне накнаде.  

Члан 24. 

Одлуку о промени цена комуналних 

услуга доноси вршилац комуналне делатности.  

На одлуку о промени цена комуналних 

услуга, сагласност даје орган одређен Статутом 

општине Лучани.  

Уз захтев за давање сагласности из става 

2. овог члана, вршилац комуналне делатности 

надлежном органу доставља образложење које 

нарочито садржи разлоге за промену и детаљну 

структуру предложене цене.  

Орган надлежан за давање сагласности 

објављује захтев за давање сагласности на одлуку 

о промени цена комуналних услуга, са 

образложењем, на огласној табли у седишту 

јединице локалне самоуправе, као и у 

електронском облику путем интернета, најмање 

15 дана пре доношења одлуке. 

Општим актом којим се уређује поједина 

комунална делатност, могу се уредити услови под 

којима промена цене комуналне услуге може да 

ступи на снагу и пре добијања сагласности 

надлежног органа, уз обавезу вршиоца комуналне 

делатности да надокнади разлику корисницима 

комуналних услуга ако надлежни орган јединице 

локалне самоуправе одбије да да сагласност на 

повећање цене.  

Општим актом којим се уређује поједина 

комунална делатност, уређује се  одговорност, 

односно права и обавезе уговорних страна за 

случај да се цена комуналне услуге која не 

подлеже давању сагласности, не утврди у износу 

који је у складу са методологијом утврђеном у 

уговору о поверавању.  
 

Члан 25. 

Корисник комуналне услуге дужан је да 

плати цену комуналне услуге на начин и у 

роковима одређеним посебним одлукама о начину 

обављања комуналних делатности. Начин и 

рокови наплате цена комуналне услуге, као и 

права корисника у случају неиспоруке и 

невршења, односно неквалитетног вршења 

комуналне услуге уређују се посебним прописима 

о начину обављања комуналних делатности. 

Члан 26. 

Цене свих врста комуналних услуга 

образују се у складу са елементима за одређивања 

цене комуналних услуга прописаним законом и 

прописима заснованим на закону, као и на основу 

методологије из ове Одлуке.  

О ценама комуналних услуга одлучује 

вршилац комуналне делатности, по претходно 

прибављеној сагласности надлежног органа 

општине Лучани.  

Члан 27. 

Комунална накнада је накнада за 

комуналне услуге код којих се не може утврдити 

крајњи корисник (управљање пијацама, 

одржавање улица и путева, одржавање чистоће на 

површинама јавне намене, одржавање јавних 

зелених површина и др.).  

Скупштина општине посебном одлуком 

којом се уређује вршење поједине комунане 

делатности утврђује зоне, коефицијенте и друга 

питања од значаја за утврђивање износа и наплату 
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комуналне накнаде, у складу са 

законом и прописима донетим на основу закона. 

 Комунална накнада наплаћиваће се од 

дана ступања на снагу одлуке из става 2. овог 

члана.  

IX СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ 

КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА  

КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

Члан 28. 

Скупштина општине Лучани може 

утврдити категорије корисника комуналне услуге 

који плаћају субвенционирану цену комуналне 

услуге, износ субвенција за сваку категорију и 

надлежност за плаћање надокнаде за 

субвенционисани део цене.  

Општинска управа општине Лучани 

дужна је да вршиоцу комуналне делатности 

достави списак и податке корисника комуналних 

услуга из става 1. овог члана (име и презиме, 

ЈМБГ, адреса пребивалишта), са укупно 

исказаним износом субвенција, до септембра 

текуће године за наредну годину. 

Орган надлежан да изврши надокнаду 

субвенционисаног дела цене, дужан је да 

надокнади субвенционисани део цене вршиоцу 

комуналне делатности, у периоду од 30 дана од 

дана извршења комуналне услуге.  

Одлуком из става 1. овог члана може се 

предвидети субвенционисани износ цене за 

одређене категорије корисника који се неће 

надокнађивати вршиоцу комуналне делатности. 
 

X НАДЗОР 

Члан 29. 

Инспекцијски надзор над спровођењем 

ове Одлуке и надзор над обављањем комуналних 

делатности односно комуналних послова врши 

комунална инспекција општине Лучани, у складу 

са законом и овом одлуком.  

Надзор над извршавањем уговора о 

поверавању комуналних послова закључених на 

основу Одлуке врши орган кога одреди 

Скупштина општине Лучани. 

 Предузеће, правно лице, физичко лице, 

односно предузетник коме је поверено обављање 

комуналне делатности у обавези је да Скупштини 

општине доставља извештај о реализацији 

обављања комуналне делатности односно 

поверених комуналних послова.  
 

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 30. 

Одлуке Скупштине општине о условима и 

начину обављања појединих комуналних 

делатности, односно комуналних послова, као и 

други акти у овој области остају на снази и 

примењиваће се до доношења нових одлука 

Скупштине општине којима ће у складу са 

законом и овом Одлуком бити уређена питања 

која се односе на услове и начин обављања 

појединих комуналних делатности, односно 

комуналних послова.  

Привредни субјекти којима је оснивачким 

актима или уговорима у поступку поверавања, 

поверено обављање комуналних делатности, 

односно комуналних послова, настављају са 

обављањем истих, до доношења аката из става 1. 

овог члана, односно до истека рока на који су 

закључени уговори о поверавању или до раскида.  

Члан 31. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Лучани“.  

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлукa o начину обављања комуналних 

делатности на територији општине Лучани („Сл. 

гласник општине Лучани“ бр. 15/16 ) 

Скупштина општине Лучани 

У Гучи, 04.09.2018. године 

број 06-49-4/2018-I 

                                       Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 

4. 

На основу члана 20. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ брoj 129/07, 83/14 - 

др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана 2. став 

3. тачке 4, 11. и 12, члана 4. и члана 13. Закона о 

комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ број 

88/11 и 104/16 ) и члана 52. тачка 7. Статута 

општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ 

број 4/14), 

Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 04. 09. 2018. године, донела је  
 

О  Д  Л  У  К  У  

О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ И 

КОМУНАЛНОЈ ХИГИЈЕНИ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом Oдлуком прописују се: комунално 

уређење јавних површина и комуналних објеката; 

услови и начин организовања послова комуналне 

хигијене; права и обавезе комуналног предузећа, 

другог предузећа или предузетника који обављају 

делатност одржавања комуналне хигијене као и 

права и обавезе корисника комуналне услуге, 

правних лица и грађана. 
 

Члан 2. 

Јавне површине и комунални објекти у 

смислу ове одлуке су површине и објекти од 

општег интереса који су доступни приступу и 

коришћењу свих грађана и то:  

- неизграђено грађевинско земљиште, 
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- мостови, коловози, 

тротоари,  путеви,  стазе, пролази, тргови, 

скверови, 

- простор између и око стамбених зграда, 

- паркиралишта, 

- јавне зелене површине,  

- паркови, 

- зелене површине дуж саобраћајница,  

- дрвореди,  

- спортски и рекреативни терени, 

- јавна купалишта,  

- аутобуска стајалишта,  

- рекламе, билборди,  

- јавна декорација и  

- улични отвори. 
 

Члан 3. 

Сви грађани који имају пријављено 

пребивалиште или боравиште на територији 

општине Лучани као и лица која имају у 

власништву стамбене објекте и станове на 

територији општине Лучани, а немају пријављено 

пребивалиште или боравиште, привредни 

субјекти, правна лица, предузетници, државне 

институције, невладине организације, јавне 

установе као и остали корисници јавних 

површина и комуналних објеката дужни су и 

непосредно одговорни за коришћење и очување 

комуналних објеката и одржавање хигијене на 

јавним површинама. 
 

II ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА КОМУНАЛНЕ 

ХИГИЈЕНЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА 

Члан 4. 

Под одржавањем комуналне хигијене на 

јавним површинама подразумева се: 

1) одржавање чистоће на јавним 

површинама; 

2) заштита чистоће на јавним површинама; 

3) сезонско чишћење снега и леда. 

Одржавање чистоће на јавним површинама. 
 

Члан 5. 

Под одржавањем чистоће на јавним 

површинама сматрају се следеће активности: 

1) сакупљање комуналног отпада (отпада 

из домаћинства - кућног отпада и комерцијалног 

отпада - отпада који настаје у предузећима, 

установама и другим институцијама а нема 

карактер опасних отпадних материја); 

2) одвожење комуналног отпада на 

предвиђену локацију (у даљем тексту: 

одлагалиште) на територији општине Лучани, 

одређено општинском Oдлуком; 

3) одлагање сакупљеног комуналног 

отпада на одлагалиште, поравнавање отпада и 

прекривање инертним материјалом; 

4) чишћење и прање коловоза; 

5) мануелно сакупљање комуналног 

отпада са јавних површина; 

6) мануелно сакупљање комуналног 

отпада са јавних зелених и рекреативних 

површина; 

7) одржавање хигијене за време и након 

завршетка манифестација и спортских такмичења; 

8) прање улица, тротоара и других јавних 

површина. 

Члан 6. 

Корисници услуга ( у даљем тексту: 

Корисници), у смислу ове Oдлуке, су: 

1)  физичка лица; 

2) привредни субјекти, правна лица и 

предузетници, који обављају делатност у 

пословним просторијама на територији општине 

Лучани; 

3) установе -  здравствене, образовне, 

културне и друге установе, 

4) државни органи и организације, 

5) органи локалне самоуправе и 

организације основане од стране локалне 

самоуправе, 

6)  невладине и друге организације које не 

остварују приходе на тржишту. 
 

Члан 7. 

Корисници комуналних услуга плаћају 

утврђену цену за обављену комуналну услугу. 

Обавеза плаћања за кориснике услуга 

настаје од дана када пружалац услуга започне 

пружање услуга на њиховом подручју, односно од 

дана када се Корисници услуга уселе у стан или 

породичну стамбену зграду, односно од дана 

почетка обављања пословне делатности и 

коришћења пословног простора. 

Цена за сакупљање, одвожење и одлагање 

отпада и одржавање хигијене јавних површина 

утврђује се по м2  стамбеног односно пословног 

простора. 

Члан 8. 

Сакупљање и одвожење отпада из чланова 

10. и 11. ове Одлуке врши комунално предузеће 

основано за ову делатност, друго предузеће или 

предузетник који обавља делатност одржавања 

чистоће, на основу општих аката Скупштине 

општине Лучани, а у складу са Програмом који 

обавезно садржи време и начин отклањања 

отпада. 

Члан 9. 

Комунално предузеће, друго предузеће 

или предузетник који обавља делатност 

одржавања комуналне хигијене, доноси Програм 

сакупљања отпада и одржавања хигијене јавих 

површина (у даљем тексту: Програм), на који 

сагласност даје орган одређен Статутом општине 

Лучани. 

Програм обавезно садржи: 



      Страна                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ                                Број  5/2018   11 
 

- јавне површине предвиђене за 

одржавање чистоће; 

- време и начин одржавања чистоће јавних 

површина; 

- број и врсту потребних посуда за 

сакупљање отпада и динамику њиховог 

пражњења; 

- техничко - технолошке услове за његово 

извршење. 

Комунално предузеће, друго предузеће 

или предузетник који обавља делатност 

одржавања чистоће доноси Програм најкасније до 

15. новембра текуће године за наредну годину. 
 

Члан 10. 

Комуналним отпадом се сматрају сви 

чврсти отпаци који настају у стамбеним 

јединицама, пословним просторијама, 

заједничким просторијама стамбених и пословних 

зграда, а који се по својој величини могу одлагати 

у посуде за прикупљање смећа, као и сагорели 

материјал (пепео). 

Комунални отпад се до изношења сакупља 

и одлаже у посуде за одлагање отпада. 

Број и врсту посуда за одлагање отпада, 

место и техничке услове за његово постављање на 

јавним површинама до изношења смећа одређује, 

односно прописује комунално предузеће, друго 

предузеће или предузетник који обавља делатност 

одржавања чистоће, уз контролу и надзор 

комуналне инспекције општине Лучани. 

Пражњење типских посуда за прикупљање 

комуналног отпада у погледу времена и распореда 

насељених места у општини Лучани, вршиће се 

према Програму из члана 8. ове Одлуке. 
 

Члан 11. 

Крупним отпадом се сматрају сви кабасти 

отпаци који настану у стамбеним јединицама, 

пословним просторијама, заједничким 

просторијама стамбених и пословних зграда, а 

који се по својој величини, количини и саставу не 

сматрају комуналним отпадом, а нарочито: 

дотрајали апарати из домаћинства, дотрајала 

техничка роба, намештај, делови санитарне 

опреме и уређаја и слично. 

Под рециклажним отпадом се сматра само 

отпад који може поново да се користи или чијом 

прерадом може да се добије сировина за нови 

производ.  

У ову категорију отпада убраја се: папир, 

ПЕТ амбалажа (пластика), метал, стакло и остало. 

Зеленим отпадом се сматрају сви отпаци 

настали уређивањем и одржавањем 

холтикултурних површина и башта (лишће и 

други отпад настао кошењем, орезивањем или 

извођењем других радова). 

Члан 12. 

Комунално предузеће, друго предузеће 

или предузетник који обавља делатност 

одржавања чистоће је дужно да свој рад и 

пословање организује тако да кроз реализацију 

Програма трајно и несметано одржава комуналну 

хигијену на јавним површинама и под једнаким 

условима и у складу са овом Одлуком и усвојеним 

Програмом обезбеђује обим, врсту и квалитет 

услуга. 

Члан 13. 

Комунално предузеће, друго предузеће 

или предузетник који обавља делатност 

одржавања чистоће је дужно да : 

1) донесе Програм и поднесе надлежном 

органу на сагласност, најкасније до 15. новембра 

текуће године за наредну годину; 

2) износи отпад у складу са Програмом и 

одлаже на одлагалиште; 

3) при изношењу отпада не расипа смеће, 

не подиже прашину и не ствара буку изнад 

уобичајеног нивоа; 

4) расуто смеће одмах покупи и уклони; 

5) након одношења отпада, посуде за 

отпад врати на своје место; 

6) обезбеди стално чишћење простора око 

посуда за сакупљање отпада; 

7) посуде за одлагање отпада одржава у 

исправном стању а дотрајале замени новим; 

8) посуде за одлагање отпада (контејнере) 

редовно пере а по потреби и дезинфикује; 

9) да уклања крупан и зелени отпад у 

складу са Програмом из члана 8. ове Одлуке; 

10) послује у складу са Програмом; 

11) поставља рециклажне посуде у складу 

са законом а рециклажни отпад одлаже у складу 

са законом; 

12) комунални отпад (кућно смеће и 

зелени отпад) одлаже на начин и место на 

одлагалишту које је одређено општим актом; 

13) преко средстава јавног информисања 

упозна јавност са Програмом, најкасније до 31. 

децембра текуће године за наредну годину. 
 

Члан 14. 

Корисници су дужни да : 

1) сакупљају и одлажу комунални и 

рециклажни отпад у наменске посуде за одређену 

врсту отпада, на местима предвиђеним за то; 

2) у посуде за отпад одлажу пепео који је 

предходно охлађен; 

3) обезбеде да простор на коме се налазе 

посуде за отпад буде приступачан тако да је 

омогућено изношење отпада. 

Члан 15. 

Забрањено је да се у посуде за отпад 

одлаже : 

1) крупан и зелени отпад; 
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2) неохлађен пепео; 

3) запаљиве, штетне и опасне материје; 

4) остали отпад који нема карактеристике 

комуналног отпада. 

Забрањено је намерно паљење или 

уништавање посуда за одлагање отпада. 

Забрањено је одлагање амбалаже и другог 

отпада који настаје приликом обављања 

делатности без претходног сабијања и паковања. 

Забрањено је мешање комуналног и 

рециклажног отпада у наменским посудама за 

одређену врсту отпада, уколико су такве посуде 

обезбеђене. 

Члан 16. 

Одношење отпада врши се само 

превозним средствима која су за ту сврху 

опремљена. 

Одлагање – депоновање сакупљеног 

комуналног отпада врши се искључиво на 

местима која су за ту сврху одређена општим 

актом општине Лучани. 

Одлагалиште се мора редовно одржавати 

и уређивати према санитарно хигијенским 

условима. 

На одлагалишту смеће се депонује у 

слојевима, сваки слој се сабија тако да у њему 

остане што мање простора и ваздуха. 

Сваки набијени слој треба изравнати, 

дезинфиковати и покрити слојем земље, шљунка 

или шута. 

Изношење и депоновање чврстог отпадног 

материјала (земље, шута, и сл.) врши се на 

одлагалиште инертног отпада на локацији која је 

за ту сврху одређена општим актом општине 

Лучани. 

Члан 17. 

Забрањено је бацање смећа и другог 

отпада (шут, земља, отпадни грађевински 

материјал, намештај, дотрајали апарати из 

домаћинства и техничка роба, делови санитарне 

опреме и уређаја и сл.) на простору који није за то 

предвиђен (стварање дивљих депонија). 

Лицу које поступи супротно забрани из 

става 1. овог члана, надлежни инспектор ће 

наложити уклањање дивље депоније о његовом 

трошку. 

Уколико лице из става 2. овог члана не 

поступи по налогу надлежног инспектора, 

уклањање дивље депоније извршиће се на његов 

терет, преко другог лица. 

 

Заштита чистоће на јавним површинама 

Члан 18. 

На јавним површинама забрањено је: 

- бацати отпатке ван посуда за сакупљање 

смећа и контејнера или на други начин стварати 

нечистоћу, 

- лепити плакате, објаве и слично осим на 

за то одређеним местима, 

- користити исте за било који вид 

рекламирања без одобрења надлежног органа 

Општинске управе, 

- заузимати исте за одређене потребе без 

Oдобрења надлежног органа Општинске управе, 

- раскопавти исте без одобрења надлежног 

органа Општинске управе, 

- уређивати јавне површине без одобрења 

надлежног органа Општинске управе, 

- испуштати фекалне и отпадне воде или 

другу нечистоћу, 

- спречавати на било који начин отицање 

атмосферских вода сливницима и каналима, 

- поправљати и сервисирати моторна 

возила или обављати друге занатске послове, 

- остављати нерегистрована или 

хаварисана моторна возила, прикључну опрему, 

пољопривредне и друге машине, 

- цепати дрва, 

- пустати домаћих животиње ван 

дворишта, 

- оштећивати путеве извођењем 

пољопривредних и других радова, 

- износити блато возилима и другим 

машинама на асфалтну површину јавног пута, 

- затварати, сужавати и препречивати 

јавни пут. 

Забрањено је бацати смеће и друге 

отпатке, испуштати фекалне и отпадне воде и 

другу нечистоћу у природне водотокове. 
 

Члан 19. 

Фекалије и отпадне воде из свих објеката 

морају бити укључене у канализациону мрежу 

или септичку јаму. 
 

Члан 20. 

Септичке јаме се граде у складу са 

Одобрењем надлежног органа Општинске управе 

и то само у деловима насеља у којима није 

изграђена канализациона мрежа. 

Власници, односно корисници септичких 

јама одговорни су за њихово чишћење и 

одржавање. 

Септичке јаме могу се чистити само на 

начин којим се не загађује животна средина. 

Изношење фекалија из септичких јама на 

место одређено за њихово изручивање врши се 

специјалним возилом овлашћене организације 

или лица. 

Изручивање фекалија врши се у градску 

канализациону мрежу у последњу шахту пре 

фекалне станице, а у сеоским срединама у 

сопствене пољопривредне парцеле које су 

удаљене најмање 500 метара од најближег бунара 

и осталих природних водотокова. 
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Члан 21. 

Тоалети ван стамбеног објекта морају 

бити прикључени на канализациону мрежу или 

септичку јаму. 

Члан 22. 

Забрањено је у канализациону мрежу 

бацати предмете и отпатке којима се она може 

запушити. 

Забрањено је укључивање у 

канализациону мрежу површинске воде уколико 

постоји могућност за њихово површинско 

одвођење сливницима и каналима. 

Забрањено је укључивање у 

канализациону мрежу и испуштање на јавну 

површину атмосферске воде из олука, уколико 

постоји могућност за њено одвођење кишном 

канализацијом. 

Забрањено је испуштање фекалија и 

других отпадних вода из канализације, септичких 

и осочних јама, тоалета, штала, живинарника, 

изграђених чесми у двориштима власника и 

других нечистоћа на улице, јавне површине, у 

суседна дворишта, сливнике, канале, потоке и 

реке. 

Члан 23. 

Сва возила, а посебно возила са 

стоваришта, градилишта, пољопривредних 

парцела и других сличних простора приликом 

изласка на јавни пут не смеју да износе блато и 

нечистоћу на исти. 

Власници пољопривредних парцела које 

се граниче са некатегорисаним (пољским) путем, 

а који за време орања оштете исти, дужни су да га 

врате у првобитно стање. 
 

Члан 24. 

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. 

После сваког истовара и утовара мора се 

одмах уклонити амбалажа, отпаци и нечистоће. 
 

Члан 25. 

Инвеститори грађевинских радова дужни 

су да се старају о: 

- ограђивању градилишта према путним 

површинама и омогућавању несметаног кретања 

пешака и возила, 

- спечавању разношења трошног 

материјала за време рушења старих зграда, 

- обезбеђивању грађевинског материјала и 

земље од растурања и разношења, 

- чишћењу јавне површине око 

градилишта све докле допире растурен материјал, 

- чишћењу возила пре њиховог изласка са 

градилишта, 

- одржавању функционалности сливника у 

непосредној близини и на самом градилишту, 

- враћању јавне површине у првобитно 

стање након завршетка извођења свих радова. 
 

Зимско чишћење снега и леда 

Члан 26. 

Услугу уклањања снега и леда у зимском 

периоду са коловоза, локалних и некатегорисаних 

путева, испред стамбених зграда са колективним 

становањем као и тротоара, посипање по потреби 

денатурисаном сољу, песком и другим погодним 

материјалом, осим на тротоарима испред 

породичних стамбених зграда и пословних 

просторија, врши јавно предузеће које је општим 

актом општине Лучани основано за ову делатност 

и коме је тај посао поверен Одлуком Скупштине 

општине Лучании. 

Снег и лед са тротоара испред породичних 

стамбених зграда и пословних просторија 

уклањају власници односно корисници тих 

објеката. 

Уклоњени снег и лед скупљају се у гомиле 

на тротоару или ивици коловоза, тако 

да не затворе олуке и сливнике и не ометају 

пролаз возила, пешака и приступ стамбеним и 

пословним просторијама. 

Уколико надлежни инспектор записнички 

утврди да се неки индивидуални стамбени објекат 

не користи дужи временски период и да се 

власници не налазе на територији општине 

Лучани, решењем ће наложити пружаоцу услуга 

из става 1. овог члана да изврши уклањање снега 

и леда на терет власника уколико је познато 

његово место пребивалишта или боравишта, а у 

случају да је пребивалиште или боравиште 

непознато, на терет јавних прихода предвиђених 

Одлуком о буџету општине Лучани. 

 

III УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ 

ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА 

Члан 27. 

Под уређењем и одржавањем јавних 

зелених и рекреационих површина у смислу ове 

Одлуке подразумева се њихова изградња, 

уређење, одржавање и опремање, а то је:  

- постављање посуда за одлагање 

комуналног отпада, 

- засађивање и орезивање дрвећа, украсног 

шибља, заштитног зеленила,  

- кошење траве,  

- садња цвећа,  

- чишћење и уклањање комуналног отпада 

и зеленог отпада (лишће и други отпад настао 

кошењем, орезивањем или извођењем других 

радова),  

- заштита од биљних болести,  

- заливање,  
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- постављање и одржавање у 

исправном стању објеката који доприносе одмору 

и рекреацији деце и одраслих грађана и др. 
 

Члан 28. 

Зелене површине у смислу ове Одлуке су : 

- паркови, 

- тргови, 

- скверови, 

- зелене површине дуж саобраћајница, 

- пешачка острва, 

- дрвореди, засади, заштитно зеленило, 

травњаци и друго растиње, 

- зелене површине око стамбених зграда. 

Површине из става 1, а у складу са чланом 

27. ове Одлуке и према Плану уређења 

хортикултурних површина, на целој територији 

општине Лучани уређује и одржава јавно 

комунално предузеће које је основано за ову 

делатност или предузеће коме ови послови буду 

поверени уговором, у складу са Законом о јавним 

набавкама. 

Јавне зелене површине у граду и сеоским 

насељима испред грађевинских парцела косе и 

одржавају власници истих. 
 

Члан 29. 

Зелене површине специјалне намене су: 

- спортски терени и терени за рекреацију, 

- зеленило у кругу јавних установа. 

Зелене површине специјалне намене 

уређују и одржавају власници односно 

корисници. 

Члан 30. 

На јавним зеленим и рекреационим 

површинама могу се постављати посуде за 

одлагање комуналног отпада, клупе, објекти за 

игру деце и друга опрема која може допринети 

одмору и рекреацији грађана. 
 

Члан 31. 

Сви објекти из предходног члана морају се 

одржавати у уредном и исправном стању а то 

подразумева њихово редовно фарбање и замену 

дотрајалих елемената. 

Посуде за одлагање комуналног отпада 

морају се редовно празнити. 
 

Члан 32. 

На јавним зеленим и рекреационим 

површинама забрањено је: 

- бацање смећа, 

- премештање клупа, посуда за одлагање 

отпада и мобилијара, 

- кретање, паркирање и прање возила, 

- ложење ватре и паљење стабала, кидање 

цвећа, ломљење дрвећа, као и свако друго 

оштећење и уништавање зеленила, 

- истовар материјала, бацање амбалаже, 

отпадака и сл., 

- оштећење зидова, клупа,посуда за 

одлагање отпада и осталих објеката, 

- лепљење плаката, 

- раскопавање без одобрења надлежног 

органа, 

- постављање рекламних паноа, билборда 

и других видова рекламирања без одобрења 

надлежног органа. 
 

Члан 33. 

Поводом јавних манифестација од значаја 

за град и општину у оквиру јавних зелених и 

рекреационих површина могу се постављати бине 

које се морају уклонити по истеку манифестације 

у чију сврху се и постављају. 
 

Члан 34. 

Власници односно корисници парцела које 

се граниче са јавним површинама и комуналним 

објектима дужни су да редовно поткресују гране 

дугогодишњих засада, живих ограда и жбунова 

које прелазе на јавну површину и то тако да 

својом висином не ометају безбедност одвијања 

саобраћаја на раскрсницама и улицама. 

Забрањено је засађивање дугогодишњих 

засада и другог на јавној површини без одобрења 

власника – корисника јавне површине. 
 

IV ИЗГЛЕД И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА 

Комунални објекти 

Члан 35. 

Комунални објекти (трафостанице, 

разводне кутије, разводни ормари, аутобуска 

стајалишта, стубови јавне расвете, јавне чесме, 

фонтане, стубови за оглашавање и други објекти 

општег интереса) морају се одржавати у 

исправном стању. 

Површине око комуналних објеката 

морају се одржавати  у уредном стању. 

О одржавању из става 1. и 2. старају се 

власници, односно корисници тих објеката или 

предузеће коме се повери одржавање тих објеката 

односно површина. 
 

Одржавање зграда, парцела и дворишта 

Члан 36. 

Власници свих парцела и дворишта дужни 

су да парцеле и дворишта одржавају у чистом и 

уредном стању, како се не би нарушавао општи 

изглед места. 

О одржавању дворишта стамбених зграда 

стара се стамбена заједница, власник зграде, 

власник парцеле и други корисници. 

Дворишта свих зграда морају се 

одржавати уредно и чисто. 
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Уколико у прописаном року власник не 

отклони утврђене недостатке, недостатке ће 

отклонити општина Лучани преко предузећа коме 

је поверено вршење комуналних послова. 

 

Члан 37. 

Клима - уређај поставља се тако да се 

обезбеди отицање кондензоване воде из клима 

уређаја на начин који онемогућава њено 

разливање на спољне делове те зграде, суседне 

зграде, као и директно изливање на површину 

јавне намене, односно површину у јавном 

коришћењу. 
 

Улични отвори 

Члан 38. 

Уличним отворима се сматрају : 

- отвори за водовод и канализацију, 

- отвори за кишну канализацију, 

- електричне и телефонске инсталације. 
 

Члан 39. 

Отвори морају бити затворени. 

Дотрајали и оштећени поклопци морају се 

одмах заменити. 

О одржавању отвора за водовод и 

канализацију, кишну канализацију, електричне и 

телефонске каблове стараће се предузеће у чијој 

је надлежности вршење ових услуга, а уколико је 

оштећење изазвало треће лице, о трошку тог лица. 

За време посебних интервенција, извођења 

радова или чишћења, отвори се морају оградити и 

обезбедити видљивим знацима. 
 

Билборди, рекламни панои и јавне декорације 

Члан 40. 

Сви билборди и рекламни панои морају 

бити у исправном, чистом и уредном стању. 

Надлежни инспектор наложиће решењем 

уклањање билборда и рекламних паноа који су 

постављени: 

- без решења надлежног органа, 

- противно издатим условима. 
 

Члан 41. 

Поводом државних и дугих празника и 

јавних манифестација од значаја за општину 

Лучани, врши се посебно уређивање и 

декорисање јавних површина декоративним 

паноима, заставама и другим украсним и 

декоративним средствима. 

Сва средства јавне декорације морају бити 

у исправном, чистом и уредном стању. 

По истеку празника у чију сврху је 

постављена јавна декорација, извршилац 

декорисања је дужан да исту уклони и поправи 

сва оштећења која су настала приликом 

декорације. 

 

Хигијенско уређивање трговинских, 

угоститељских, занатских и других радњи и 

пословних просторија 

Члан 42. 

Спољни делови пословних просторија 

морају се одржавати у исправном и чистом стању, 

под чиме се подразумева поправка и кречење 

фасаде и о чему се стара власник односно 

корисник. 

Излози пословних просторија морају бити 

исправни и чисти. 

О уређењу и одржавању излога стара се 

њихов власник односно корисник. 

О одржавању чистоће испред и око 

пословног простора стараће се власник односно 

корисник. 

Тоалети унутар трговинских, 

угоститељских, занатских и установа јавног типа 

морају се одржавати у исправном, чистом и 

уредном стању односно власник или корисник 

мора о свом трошку да одржава водоводну и 

канализациону инсталацију унутар тоалета и 

редовно их чисти. 
 

V РАСКОПАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

Члан 43. 

Површине јавног саобраћаја, јавне и 

зелене површине могу се раскопавати ради 

постављања подземних и надземних инсталација 

као и ради њиховог текућег одржавања и 

реконструкције. 

Раскопавање јавне површине врши се по 

прибављеном одобрењу надлежног органа. 
 

Члан 44. 

При раскопавању јавних површина 

инвеститор је дужан да градилиште обезбеди на 

погодан начин. 

Градилиште мора бити ограђено 

рефлектујућим тракама или на други начин којим 

се обезбеђује да буде лако уочљиво, као и да не 

угрожава кретање пешака и саобраћај. 

Ако се радови изводе на путевима, 

градилишта морају бити обезбеђена и потребним 

саобраћајним знацима који упозоравају да се 

изводе радови и они морају бити постављени на 

таквом одстојању и месту видљивом за све 

учеснике у саобраћају. 
 

Члан 45. 

Инвеститор радова је дужан да ископе на 

јавним површинама који могу угрозити безбедан 

прилаз пешака до стамбених и пословних 

просторија уредно обезбеди. 
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               Члан 46. 

Радови на раскопавању и довођењу јавне 

површине у првобитно стање морају се извести за 

најкраће потребно време. 

Инсталације, објекти и уређаји који се 

оштете извођењем радова морају се одмах 

довести у првобитно стање о трошку инвеститора. 

Уколико оштећење из претходног става 

није проузроковано кривицом инвеститора, 

трошкове довођења истог у првобитно стање 

сноси предузеће које се стара о одржавању и 

коришћењу тих инсталација, објеката и уређаја. 
 

Члан 47. 

Ако се радови на раскопавању врше без 

или противно издатом одобрењу, надлежни 

инспектор забраниће решењем даље извођење 

радова и наложиће враћање јавне површине у 

првобитно стање. 
 

VI ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА 

Члан 48. 

Атмосферске воде се одводе сливницима и 

кишном канализацијом. 

Уколико не постоје сливници и кишна 

канализација, одвођење се врши каналима за 

прикупљање и одвођење атмосферских вода. 

За потребе одводњавања атмосферских 

вода са општинских  и некатегорисаних путева 

канале копа, уређује и одржава управљач пута 

преко предузећа које је основано за одржавање 

ових путева. 
 

VII НАДЗОР НАД ИЗВРШЕЊЕМ ОДЛУКЕ 

Члан 49. 

Надзор над спровођењем ове Одлуке 

вршиће Комунална инспекција општине Лучани. 
 

VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 50. 

Новчаном казном од 100.000,00 динара 

казниће се за прекршај комунално предузеће, 

друго предузеће или предузетник који обавља 

делатност одржавање чистоће ако: 

 1) не врше активности у складу са чланом 

5; 

2) не донесе Прогам прописан чланом 9; 

3) не поштује време пражњења типских 

посуда за сакупљање комуналног отпада, не 

обезбеди довољан број и врсту посуда и не одреди 

место и техничке услове за њихово постављање 

(члан 9); 

4) не врши сакупљање и одвожење отпада 

у складу са Програмом (члан 10); 

5) посебне врсте отпада не третира и 

депонује у складу са Законом и овом Одлуком; 

6) поступа супротно одредбама члана 12; 

7) не обавља делатност одржавања 

чистоће у складу са чланом 13; 

8) не односи и одлаже комунални отпад на 

начин прописан чланом 16. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће 

се одговорно лице у предузећу, новчаном казном 

од 10.000,00 динара. 

За прекршај из става 1 овог члана, казниће 

се предузетник новчаном казном од 30.000,00 

динара. 

Члан 51. 

Новчаном казном у износу од 75.000,00 

динара казниће се за прекршај правно лице ако: 

1) комунални отпад не одлаже у посуде за 

одлагање отпада (члан 10); 

2) крупни и зелени отпад одлаже у време и 

на начин супротно Програму (члан 12); 

4) поступа супротно члану 14; 

5) поступа супротно забранама из члана 

15; 

6) поступа супротно члану 16; 

7) не поштује одредбе члана 17; 

8) поступа супротно члану 18, 19, 20, 21, 

23, 24, 25, 26. став 2. и 3. и 27; 

9) не уређује и одржава зелене и 

рекреационе површине у складу са чланом 28, 29 

и 32; 

10) поступа супротно члану 33; 

11) поступа супротно члану 34; 

12) не поступа у складу са чланом 36, 37, 

39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 и 48; 

13) уколико изводи радове без или 

противно одобрењу надлежног органа. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће 

се одговорно лице у правном лицу новчаном 

казном од 10.000,00 дианара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће 

се предузетник новчаном казном од 30.000,00 

динара. 

Члан 52. 

Новчаном казном у износу од 10.000,00 

динара казниће се за прекршај физичко лице ако: 

1) комунални отпад не одлаже у посуде за 

одлагање отпада (члан 10); 

2) крупни и зелени отпад одлаже у време и 

на начин супротно Програму (члан 12); 

4) поступа супротно члану 14; 

5) поступа супротно забранама из члана 

15; 

6) поступа супротно члану 16; 

7) не поштује одредбе члана 17; 

8) поступа супротно члану 18, 19, 20, 21, 

23, 24, 25, 26. став 2. и 3. и 27; 

9) не уређује и одржава зелене и 

рекреационе површине у складу са чланом 28, 29 

и 32; 

10) поступа супротно члану 33; 



      Страна                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ                                Број  5/2018   17 

 

11) поступа супротно члану 34; 

12) не поступа у складу са чланом 36, 37, 

39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 и 48; 

13) уколико изводи радове без или 

противно одобрењу надлежног органа. 
 

Члан 53. 

Сви појмови употребљени у овој одлуци у 

мушком граматичком роду обухватају мушки и 

женски род лица на која се односе. 
 

Члан 54. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи  Одлука о одржавању чистоће и комуналној 

хигијени („Сл. гласник општине Лучани" број 

6/09 и делови Одлуке о заштити и коришћењу 

комуналних објеката („Сл. гласник Општине 

Лучани“ број 18/83, 2/94...и 1/06), који се односе 

на комуналне објекте из области комуналног 

уређења и комуналне хигијене. 
 

Члан 55. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Лучани“. 
 

Скупштина општине Лучани 

У Гучи, 04.09.2018. године, број 06-49-5/2018-I

                    Председник 

              Зорица Милошевић, с.р 

 

5. 

На основу члана 20. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ брoj 129/07, 83/14 - 

др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), чланова  2, 

5, 6. и 13. Закона о комуналним делатностима 

(„Сл. гласник РС“ број 88/11 и 104/16 ), чланова 5. 

и 138. Закона о водама („Сл. гласник РС“ број 

30/10, 93/12 и 101/16), чланова 8, 8б. и 8д. Закона 

о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 

72/09, 81/09 - испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 

121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 

98/13 - одлука УС, 132/24 и 145/14), члана 39. 

Закона о озакоњењу („Сл. гласник РС“ број 

96/15), и члана 52. тачка 7. Статута општине 

Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ број 

4/14), 

Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 04. 09. 2018. године, донела је  
 

О  Д   Л  У  К  У  

О ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом Oдлуком прописују се: 

 - општи услови, начин вршења 

делатности снабдевања водом становништва и 

привреде, одвођење и пречишћавање отпадних 

вода из насеља и атмосферских вода са јавних 

површина 

- општи услови изградње, одржавања и 

коришћења водовода и канализације на 

територији општине Лучани. 
 

Члан 2. 

 Под јавним водоводом у смислу ове 

Oдлуке, сматрају се сви објекти за захват воде: 

акумулациона језера, каптаже, изворишта, главни 

доводи воде, системи за пречишћавање, црпна 

постројења, резервоари, улична водоводна мрежа 

до водомера и други пратећи објекти који служе 

за јавно снабдевање водом. 

 Водоводни објекти и уређаји од водомера 

(укључујући водомер и склоништа) до потрошача, 

сматрају се унутрашњим водоводом. 
 

Члан 3. 

Под јавном канализацијом у смислу ове 

Oдлуке сматра се улична канализациона мрежа, 

шахтови, постројења и инсталације које служе за 

скупљање, одвођење, пречишћавање и 

дезинфекцију отпадних вода из насеља, као и 

сливници, шахтови, улична и главна мрежа и 

главни колектори за одвођење атмосферских вода 

са јавних површина.  

Објекти канализације од места прикључка 

на уличну канализацију до потрошача, сматрају се 

унутрашњом канализацијом. 
 

Члан 4. 

Делатност јавног снабдевања водом и 

одвођења и пречишћавања отпадних вода и 

одвођења атмосферских вода са јавних површина 

на територији општине Лучани, врши јавно 

комунално предузеће које Скупштина општине 

Лучани основала за обављање ове делатности. (у 

даљем тексту: Јавно комунално предузеће).  

Општина Лучани као управљач, је дужна 

да се стара о изградњи и проширењу капацитета 

водоводне и канализационе мреже на својој 

територији и да исте изграђује у складу са 

важећим законским прописима. 
 

Члан 5. 

 Јавно комунално предузеће стара се о 

изграђеним објектима јавног водовода и 

канализације, њиховом одржавању, коришћењу и 

реконструкцији. 

 Скупштина општине Лучани, као оснивач 

јавног комуналног предузећа, може, посебном 

одлуком пренети на јавно комунално предузеће и 

управљање јавним водоводом и канализацијом. 
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Индустријским водоводима 

управљају организације чија су то основна 

средства. 

Члан 6. 

Јавно комунално предузеће дужно је да: 

- уредно и квалитетно задовољава потребе 

корисника услуга у складу са расположивим 

капацитетом водовода и канализације и свим 

корисницима испоручује довољну количину 

хигијенски исправне воде; 

- непрекидно одржава у исправном стању 

уређаје и мреже; 

- примењује прописане техничке услове; 

- трајно чува комплетну техничку 

документацију о стварном изведеном стању 

јавног водовода и канализације; 

- даје техничке услове за прикључење на 

водоводну и канализациону мрежу; 

- изводи водоводни и канализациони 

прикључак; 

- реконструише дотрајале делове обе 

мреже; 

- стално контролише хигијенску 

исправност воде за пиће у складу са важећим 

прописима. 

 Организације, привредна друштва и 

грађани су дужни да користе услуге Јавног 

комуналног предузећа на начин прописан овом 

Одлуком. 

II ВОДОВОД 

1. Изградња 

Члан 7. 

Изградња објеката јавног водовода врши 

се у складу са важећим прописима уз обавезан 

надзор инвеститора и стручан надзор извођача 

радова.  

Изнад, испод и поред објеката јавног 

водовода не могу се градити други објекти, 

инсталације и уређаји осим у посебним 

случајевима са којима се сагласи управљач и 

инвеститор. 

 Растојање објеката јавног водовода од 

другог објекта и других инсталација мора бити 

толико да се, приликом откопавања водоводне 

цеви, односно радова на објекту или другим 

инсталацијама, не угрозе објекти јавног водовода 

и обрнуто. 

 Уколико су растојања између инсталација 

недовољна, приликом изградње треба применити 

заштитне тунеле, заштитне цеви, а сва укрштања 

инсталација у том случају морају бити изграђена 

као трајна.  

Јавни водовод који пролази кроз 

градилишта мора бити посебно заштићен од 

оштећења и неправилног коришћења. 

Јавни водовод који пролази кроз локације 

фабрика и других индустријских објеката и 

других површина са посебном наменом мора бити 

посебно заштићен од оштећења, затрпавања, 

неправилног коришћења и мора бити у сваком 

тренутку приступачан за одржавање.  

Поклопци шахтова са рамовима, 

изграђени на саобраћајницама, не смеју се 

оштећивати и њихова нивелета мора бити 

усклађена са нивелетом коловоза да не би трпели 

недозвољене динамичке ударе од возила.  

Уколико извођењем радова дође до 

оштећења на објектима и уређајима водовода, 

накнада штете пада на терет извођача радова 

односно инвеститора, односно инвеститора 

водоводне инсталације до примопредаје, а по 

добијању употребне дозволе и примопредаје, на 

рачун управљача водоводне инсталације. 
 

Члан 8. 

Изграђени објекти водовода су основна 

средства Јавног комуналног предузећа.  

Приликом предаје објеката из ст. 1. овог 

члана, у циљу прикључивања корисника, 

инвеститор предаје употребну дозволу, пројекат 

са стањем изведених радова, и другу техничку 

документацију, овлашћеном управљачу 

водоводне инсталације зарад даљег одржавања, 

коришћења и управљања изграђеним објектима. 

Члан 9. 

Грађани, предузећа и остали корисници 

који нису учествовали у финансирању изградње 

објекта водовода, који су изграђени средствима 

грађана, односно предузећа и осталих корисника, 

могу се прикључити на те објекте под условом да 

плате износ прикључака.  

Општинска управа општине Лучани, на 

писани предлог јавног комуналног предузећа, 

припрема нацрт ценовника о висини прикључка 

на мрежу.  

На ценовник о висини прикључка на 

мрежу сагласност даје Скупштина општине 

Лучани, као оснивач. 
 

2. Прикључивање 

Члан 10. 

Сваки стамбени, пословни и други објекат 

који користи воду, мора имати посебан 

прикључак на воду.  

Стамбена зграда која има засебан улаз и 

чини посебну грађевинску целину, сматра се 

засебним објектом у смислу ове одлуке и мора 

имати посебан прикључак као и посебан водомер. 

 Уговор за изградњу прикључка склапа 

Јавно комунално предузеће. 
 

Члан 11. 

Корисници воде са јавног водовода морају 

имати водоводни прикључак са шахтом и 

водомером који почиње споља од уличне  
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водоводне мреже, или од 

цеви секундарне мреже у блоковској изградњи, а 

завршава се у склоништу са водомером и 

вентилом испред и иза водомера. 
 

Одобрење за прикључак 

Члан 12. 

 Прикључак на мрежу јавног водовода 

врши се на основу одобрења за прикључење, у 

складу са техничким условима, при чему 

техничке услове издаје Јавно комунално 

предузеће.  

 Одобрење за прикључење издаје се на 

захтев корисника објекта. 
 

Члан 13. 

Захтев за прикључак на јавни водовод 

подноси корисник (инвеститор) у поступку 

обједињене процедуре. 

 Захтев се подноси надлежној 

организационој јединици Општинске управе 

општине Лучани, кроз централни информациони 

систем у складу са одребама Закона о планирању 

и изградњи. 

 Уз захтев се прилаже:  

- сепарат из пројекта са техничким описом 

и графичким прилозима којим се приказује 

предметни прикључак; 

- доказ о одговарајућем праву на 

земљишту и објекту; 

- употребна дозвола за објекат или решење 

о озакоњењу/легализацији објекта; 

- писана сагласност власника 

непокретности или носиоца другог права на 

непокретности ако се спајање мора извршити 

преко непокретности другог власника; 

- уговор о изградњи прикључка; 

- одобрење за прекопавање улице уколико 

је дефинисано техничким условима; 

- доказ о уплати накнаде за прикључење 

објекта у складу са техничким условима. 

Објекат који се налази у поступку 

озакоњења може бити привремено прикључен на 

јавни водовод до правноснажног окончања 

поступка озакоњења. 

Уколико објекат не буде озакоњен, 

грађевински инспектор је дужан да најкасније у 

року од 3 дана од пријема акта којим се одбацује 

или одбија захтев за озакоњење, примерак акта 

достави Јавном комуналном предузећу. 

У овом случају, Јавно комунално 

предузеће је дужно да у року од 30 дана од 

пријема акта искључи објекат са мреже. 
 

Члан 14. 

Јавно комунално предузеће врши 

прикључак и уграђивање водомера и дужно је да у 

року од 30 дана од дана издавања одобрења за 

прикључак изврши прикључак и уграђивање 

водомера на мрежу. 

Члан 15. 

Јавно комунално предузеће, је у обавези 

да, након завршетка радова на водоводној мрежи 

или изради прикључака, раскопане јавне 

површине врати у првобитно стање, под следећим 

условима:  

 1. Уколико је површина асфалтирана, по 

затрпавању шљунком ново асфалтирање 

извршиће надлежно предузеће за одржавање 

путева о трошку Јавног комуналног предузећа, 

 2. Уколико је површина бетонска, по 

затрпавању шљунком ново бетонирање извршиће 

се о трошку Јавног комуналног предузећа, 

 3. Уколико је површина неуређена 

(макадамска или земљана) извршиће се 

затрпавање шљунком о трошку Јавног 

комуналног предузећа, 

 4. При раскопавању јавне зелене 

површине, потребно је да Јавно комунално 

предузеће изврши повраћај у првобитно стање.  

Одредбе овог члана примењују се и на 

раскопавање у вези са канализационом мрежом. 
 

Члан 16. 

Прикључење на мрежу јавног водовода 

неће се одобрити :  

1. ако капацитет јавног водовода не може 

задовољити количину воде коју је потребно 

испоручити корисницима;  

2. ако уређаји и инсталације нису уграђени 

у складу са датим одобрењем;  

3. ако су се водоводне цеви непрописно 

укрстиле са постојећом канализационом мрежом, 

клозетском или септичком јамом, складиштима 

соли, хемијским и другим недозвољеним 

средствима;  

4. ако објекат корисника није повезан са 

канализационом мрежом или посебном септичком 

јамом која је урађена по прописима и за чију 

употребу ја дато одобрење надлежног општинског 

органа, и то под условима да не постоји улична 

канализациона мрежа;  

5. ако је објекат бесправно изграђен, осим 

ако власник објекта достави потврду органа 

управе надлежног за издавање грађевинских 

дозвола да је покренут поступак за прибављање 

одобрења за изградњу. 
 

Члан 17. 

Прикључци на јавну водоводну мрежу у 

пословним и стамбено - пословним објектима 

изводе се на следећи начин: 

 - прикључци пословних и стамбено - 

пословних објеката у приземљу изводе се тако 

што ће сви водомери бити смештени у 
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водомерном склоништу испред 

засебних јединица;  

- уколико на парцели нема довољно 

простора за изградњу одговарајућег водомерног 

склоништа за смештај главних водомера, 

водомери се могу сместити у подруму објекта 

који се прикључује; 

 - за пословне просторе у објектима који 

имају један или више спратова главни водомер се 

поставља у водомерно склониште испред објекта, 

а помоћни водомер за сваку засебну јединицу у 

заједничком ходнику, у одговарајућу касету 

(ормарић). 

 Главни водомер се региструје на адреси 

пословног или стамбено - пословног објекта. 
 

Члан 18. 

 Водомерно склониште се поставља 

унутар грађевинске парцеле непосредно иза 

регулационе линије.  

Када се грађевинска и регулациона линија 

поклапају водомерно склониште се поставља у 

подруму или на тротоару испред објекта или 

независне јединице, према условима које утврђује 

Јавно комунално предузеће, тако да пролаз цеви 

кроз зид мора бити трајан и заштићен од слегања 

објекта. 

 Приступ до водомера мора бити 

слободан.  

 Водомери који нису постављени у складу 

са ставом 1, 2. и 3. овог члана, поставиће се на 

начин прописан овом Oдлуком у року од шест 

месеци од дана ступања на снагу ове Oдлуке.  
 

Члан 19. 

Мерење утрошка воде врши се 

очитавањем само са водомера који задовољавају 

стандарде прописане Законом о мерним 

јединицама, постављених у складу са прописима 

и уз сагласност Јавног комуналног предузећа. 
 

Члан 20. 

Монтажа водомера за сваку засебну 

целину у старом или новом објекту мора бити 

извршена у складу са техничким условима које 

утврђује Јавно комунално предузеће. 
 

Члан 21. 

У циљу заштите објеката и инсталација 

јавног водовода, забрањено је: 

 1. самовољно прикључивање на јавни 

водовод и уграђивање водомера; 

 2. спајање на унутрашњи прикључак 

испред водомера, односно ревизионог окна; 

 3. отварање и затварање поклопца на 

склоништу завршетка на разводној мрежи и 

спојнице на унутрашње прикључке;  

4. испуштање воде са органским и 

неорганским материјама у објекте водовода који 

штетно утичу на здравље људи и испуштање 

проузроковача заразних болести, експлозивних и 

запаљивих материја;  

5. неовлашћено искоришћавање воде из 

уличне водоводне мреже хидраната и других 

водоводних уређаја или на било који начин 

неовлашћено прикључивање потрошача воде; 

 6. спречавање радника Јавног комуналног 

предузећа у извршавању прегледа водоводних 

уређаја и контроле утрошене воде; 

 7. оштећење на било који начин 

водоводних објеката и инсталације; 

 8. повезивање унутрашњих водоводних 

инсталација спојених са јавним водоводом, са 

водоводним инсталацијама (риш вентилима) који 

добијају воду из индивидуалних изворишта, 

бунара и хидрофора. 

Члан 22. 

 Ако се прикључак на водоводну мрежу 

изведе без одобрења и супротно одредбама ове 

Oдлуке, Јавно комунално предузеће је овлашћено 

да такав прикључак искључи и тражи надокнаду 

трошкова и штете од инвеститора радова, односно 

корисника.  

Сваки прикључак на водоводну мрежу 

изведен без одобрења, супротно одредбама ове 

Одлуке, сматра се бесправним коришћењем воде. 

 Ако Јавно комунално предузеће утврди да 

је унутрашња водоводна инсталација из 

индивидуалних изворишта, бунара и хидрофора 

спојена са јавним водоводом, овлашћена је да 

такав прикључак искључи и тражи надокнаду 

трошкова и штете од инвеститора радова, односно 

корисника.  

Члан 23. 

Уграђивање водомера на уличну 

водоводну мрежу, скидање, одржавање и замену 

водомера врши Јавно комунално предузеће на 

рачун корисника.  

Обавезни преглед и баждарења мерних 

уређаја (водомера) врши се у складу са важећим 

прописима.  

Трошкове замене дотрајалих делова на 

водомерима који се припремају за баждарење, 

сноси корисник.  

Трошкови жигосања приликом баждарења 

падају на терет корисника. 
 

3. Снабдевање 

Члан 24. 

Јавно комунално предузеће је обавезно да 

корисницима услуга обезбеђује довољну 

количину воде у непрекидном трајању током свих 

24 часа у току дана. 

 Јавно комунално предузеће је у обавези, 

да у случају планираних и непланираних прекида 
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снабдевања водом, о томе 

благовремено обавесте кориснике, а у складу са 

одредбама Одлуке о комуналним делатностима. 
 

Члан 25. 

О одржавању јавних бунара, чесми, 

извора, фонтана и других објеката стара се Јавно 

комунално предузеће. 

Земљиште око бунара, извора и чесми са 

којих се вода употребљава за пиће, мора бити 

нивелисано тако да се кишница и отпадне воде не 

враћају у ове објекте.  

Простор око свих објеката мора бити 

бетониран.  

Сви јавни бунари морају имати изграђену 

ограду од чврстог материјала у висини најмање 

0,80 метара и бити снабдевени адекватним 

поклопцима.  

Одредба из става 3. овог члана односи се и 

на бунаре у својини грађана ако се они налазе 

поред пута, односно у близини јавне површине.  

Вађење воде из јавних бунара врши се 

само одређеним судовима. 

 Забрањено је: 

 1. појити стоку на јавним чесмама, 

изворима, бунарима и другим водним објектима,  

2. бацати у водне објекте земљу, ђубре, 

камен или загађивати и запушавати водне објекте 

на било који начин. 
 

4. Начин плаћања утрошене воде 

Члан 26. 

Потрошња воде се утврђује, односно мери 

водомером.  

У случају неисправности водомера, 

потрошња се утврђује на бази просека у задњих 

шест месеци исправног регистровања потрошене 

воде. 

Ако се потрошња не може утврдити на 

начин из става 2. овог члана, процена ће се 

извршити према просечној дневној потрошњи за 

наредна три месеца. 
 

Члан 27. 

Читање водомера могу извршти само 

овлашћени радници Јавног комуналног предузећа. 

Читање водомера врши се месечно, а 

најмање једном у три месеца.  

Читање водомера у стамбеним зградама 

врши се месечно уз присуство управника 

стамбене заједнице. 

Члан 28. 

 Ако овлашћеном раднику Јавног 

комуналног предузећа не буде омогућено редовно 

читање водомера због одсуства корисника, 

могућности приступа мерним уређајима и слично, 

корисник ће бити писаним путем обавештен о 

накнадном читању водомера.  

У случају да се ни у поновљеном покушају 

читањем не може утврдити утрошена количина 

воде, Јавно комунално предузеће ће утрошак воде 

утврдити сходно члану 26. ове Одлуке. 
 

Члан 29. 

 У случају када има више корисника воде 

(зграде за колективно становање и слично), а 

постоји само један водомер, накнада о утрошеној 

води утврђује се сразмерно броју чланова 

домаћинства. 

 Промену броја чланова домаћинства 

доставља управник стамбене заједнице писаним 

путем, јавном комуналном предузећу у року од 

осам дана од дана настале промене, односно пре 

испостављања рачуна. 
 

Члан 30. 

Цена воде одређена је ценовником који 

предлаже јавно комунално предузеће, а на који 

сагласност даје орган одређен Статутом општине 

Лучани.  

До утврђивања стварног утрошка воде 

корисници плаћају утрошену воду на основу 

аконтације утврђене на основу просечне 

потрошње у претходном периоду. 

 Евентуалне разлике између плаћених 

аконтација и стварног износа утврђују се и 

плаћају након сваког очитавања водомера у року 

од 15 дана од дана испостављања рачуна.  

Предузећа и друга правна лица која троше 

воду за привредне и друге сврхе, плаћају 

утрошену воду месечно по испостављеном рачуну 

у законском року, а по утврђеном ценовнику. 

Примедбе на испостављени рачун подносе 

се у року од осам дана од дана уредно урученог 

рачуна кориснику. 

Члан 31. 

 Забрањено је неовлашћено коришћење 

воде. 

 Под неовлашћеним коришћењем воде 

подразумева се: 

 - коришћење воде самовласним 

прикључењем унутрашњих инсталација на 

градску водоводну мрежу;  

- коришћење воде без водомера;  

- коришћење воде преко водомера који је 

оштећен од стране корисника или је самовољно 

замењен постављањем неодговарајућег водомера. 

Јавно комунално предузеће ће извршити 

наплату неовлашћено утрошене воде према стању 

на водомеру, а код прикључка без водомера или 

оштећеног водомера према просечној потрошњи 

за исте или сличне кориснике за период од годину 

дана. 

 На установљену количину из претходног 

става биће примењена троструко увећана важећа 

цена за одређену категорију корисника. 
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Члан 32. 

Корисник водовода је дужан да сваку 

промену која је везана за коришћење воде 

писаним путем пријави Јавном комуналном 

предузећу у року од осам дана. 
 

Члан 33. 

Накнада за утрошену количину воде не 

плаћа се за воду употребљену за гашење или 

спречавање пожара.  

О потрошњи воде за потребе гашења 

пожара, корисник је дужан да обавести Јавно 

комунално предузеће у року од 24 часа од 

момента употребе. 

Члан 34. 

Корисник водовода може писаним 

захтевом отказати коришћење воде Јавном 

комуналном предузећу. 
 

5. Штедња воде 

Члан 35. 

Корисници су дужни да воду из водовода 

рационално користе.  

Уколико се количине воде у водоводу 

смањи и угрози нормално снабдевање водом, 

Јавно комунално предузеће или управљач су 

дужни да предложе неопходне мере за штедњу и 

ограничавање потрошње воде. 
 

Члан 36. 

 У случају прекомерне потрошње воде, а 

нарочито у летњим месецима, Јавно комунално 

предузеће је овлашћено да врши преглед 

водоводних уређаја и контролу утрошене воде у 

циљу давања потребних упутстава за штедњу 

воде.  

Корисник је дужан да се придржава 

упутстава које је дало службено лице Јавно 

комуналног предузећа.  

Корисник може и сам тражити преглед 

уређаја и контролу потрошње воде, у том случају 

трошкови прегледа падају на његов терет. 
 

Члан 37. 

У случају веће несташице воде или других 

тешкоћа (суша или друга елементарна непогода) 

управљач јавног водовода прописаће ред 

првенства у снабдевању, ограничењу или забрани 

утрошка воде појединачним корисницима (прање, 

поливање улица, прскање паркова, пуњење 

базена, прање возила, заливање башта и сл.) као и 

начин контроле прописних ограничења и њихово 

спровођење.  

Ограничење потрошње воде не односи се 

на потребе гашења пожара. 
 

Члан 38. 

 Воду са јавних хидраната могу користити 

предузећа, организације и органи који имају 

посебна одобрења за такво коришћење и 

ватрогасна служба за гашење пожара. 
 

6. Коришћење водовода у јавне сврхе 

Члан 39. 

Под коришћењем водовода у јавне сврхе 

подразумева се коришћење воде за гашење 

пожара, прање и поливање улица, заливање 

јавних зелених површина, одржавање и изградњу 

градских саобраћајница и слично. 

 Услови коришћења и начин плаћања воде 

утрошене у јавне сврхе, осим за гашење пожара, 

одређује се уговором који Јавно комунално 

предузеће закључи са предузећем, организацијом, 

односно инвеститором. 
 

Члан 40. 

Ватрогасна служба има право да за 

потребе гашења пожара користи воду преко свих 

хидраната као и из унутрашњих водоводних 

инсталација сваке зграде.  

Јавно комунално предузеће је дужно да 

ватрогасној служби достави списак свих 

хидраната на уличној водоводној мрежи и да је 

обавести о сваком укинутом и новоизграђеном 

хидранту најкасније у року од 30 дана од дана 

настале промене.  

Места на којима се налазе хидранти 

морају бити обележена.  

Ово обележавање врши се на згради и 

другом објекту који је најближи хидранту.  

Начин обележавања хидранта као и рок у 

коме се хидранти морају обележити одређује 

својом наредбом Министарство за унутрашње 

послове преко својих надлежних служби. 
 

Члан 41. 

Општина Лучани као управљач, је дужна 

да преко Јавног комуналног предузећа, на захтев 

Скупштине општине, постави јавну чесму, ако за 

то има техничких могућности.  

Вода са јавне чесме може се користити за 

пиће и одржавање зелених површина. 

Трошкове постављања, одржавања и 

утрошка воде са јавне чесме сноси општина.  

Вода са јавне чесме може се користити 

само ако је хигијенски исправна за пиће.  
 

7.Одржавање 

Члан 42. 

Јавно комунално предузеће се стара о 

објектима јавног водовода у општини Лучани, 

одржава их у исправном стању, и у том циљу 

врши редовне прегледе (једном месечно) и 

повремене прегледе, према потреби ових објеката 
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и уређаја и редовно испирање 

водоводне мреже где је то технички изводљиво.  

Јавно комунално предузеће је обавезно да 

настале кварове и оштећења на водоводној мрежи 

и објектима који јој припадају, отклоне у року од 

24 часа од настанка квара, односно од његове 

пријаве. 

 Изузетно, код већих кварова на водоводу, 

уколико њихово отклањање траје дуже од 24 часа, 

Јавно комунално предузеће је обавезно да 

корисницима обезбеди воду за пиће путем 

цистерни, а настали квар отклони у што краћем 

року. 

Члан 43. 

За унутрашњу водоводну инсталацију 

одговара корисник, односно власник и одржава је 

о свом трошку.  

На објектима унутрашњег водовода 

корисник је дужан да настали квар, одмах по 

уочавању, пријави Јавном комуналном предузећу, 

које ће одмах, а најдаље у року од 48 часова, 

отклонити квар на терет корисника.  

Уколико има више пријављених кварова у 

исто време, отклањање кварова врши се по 

приоритету који одреди Јавно комунално 

предузеће. 

 Под унутрашњом инсталацијом 

подразумева се комплетна инсталација од места 

прикључка на уличној мрежи и сам прикључак. 
 

Члан 44. 

Јавно комунално предузеће дужно је да 

најмање једном месечно изврши проверу 

квалитета воде за пиће код надлежног завода или 

друге овлашћене организације.  

У случају неисправности воде, јавно 

комунално предузеће и управљач водовода дужни 

су да о томе одмах обавесте надлежне 

инспекцијске службе и кориснике водовода и 

одмах изврше санацију водоводних објеката. 
 

Члан 45. 

Јавно комунално предузеће, дужно је да 

унурашње водоводне инсталације искључи из 

снабдевања водом и ускрати даље коришћење у 

следећим случајевима:  

1. ако корисник писаним путем откаже 

коришћење воде: 

2. ако настане већи квар, оштећење или 

сметња на водоводној инсталацији корисника; 

3. ако је склониште водомера неисправно, 

загађено, затрпано или на други начин 

неприступачно, а корисник није отклонио 

недостатке ни после писане опомене Јавног 

комуналног предузећа; 

4. ако је водоводни прикључак самовољно 

изведен; 

5. ако је самовољно постављен водомер; 

6. ако су унутрашње водоводне 

инсталације прикључене на градски водовод 

преко унуташњих водоводних инсталација 

суседне зграде, односно непокретности; 

7. ако потрошач прекрши одредбе наредбе 

о употреби воде за време несташице; 

8. ако потрошач без одобрења Јавног 

комуналног предузећа одстрани пломбу на 

водомеру или сам скине водомер ради евентуалне 

поправке или баждарења; 

9. кад се празни резервоар и врши 

чишћење и прање главног цевовода и уређаја; 

10. кад настану већи кварови или сметње 

на јавном водоводу; 

11. кад на водоводној инсталацији дође до 

пуцања водоводних цеви које проузрокује губитак 

воде и пад притиска у водоводној мрежи или дође 

до могућности загађивања воде у водоводној 

мрежи због продирања подземних или фекалних 

вода; 

12. ако се накнадно утврди да је 

водоводни прикључак непрописно укрштен са 

канализацијом, септичком јамом или на други 

начин санитарно угрожава водоводни систем; 

13. ако не измести водомер из зграде у 

року од шест месеци од дана ступања на снагу ове 

Одлуке; 

14. ако корисник који има привремени 

прикључак у остављеном року не достави 

одобрење за градњу.  

Трошкове искључења и поновног 

укључења из тачке 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 и 15. 

овог члана сноси корисник, који је ове радове 

проузроковао својом кривицом.  

У случају неплаћања накнаде за 

коришћење воде дуже од три месеца, Јавно 

комунално предузеће може предузети 

одговарајуће принудне мере искључења 

унутрашње инсталације са градског односно 

сеоског водовода. 
 

III КАНАЛИЗАЦИЈА 

Члан 46. 

У јавну и унутрашњу канализацију 

забрањено је испуштати или убацивати све оно 

што може оштетити јавну канализацију или 

штетно деловати на људе који раде у јавној 

канализацији, а нарочито:  

1. воду са киселинама, солима и 

алкалијама, бензином, уљем или мастима, као и 

све друге разарајуће, запаљиве и отровне материје 

које могу угрозити сигурност канализације; 

 2. узрочнике заразних болести и 

паразитских болести или материје заражене 

таквим узрочницима; 

 3. материје које развијају токсичне или 

експлозивне гасове које могу оштетити или 

отежати функционисање уређаја; 
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 4. разне чврсте отпатке или 

материје које би могле оштетити јавне канале или 

угрозити њихово правилно функционисање; 

 5. празнити фекалне цистерне у 

канализационе шахтове градске канализационе 

мреже осим у последњу канализациону шахту пре 

фекалне станице код Јавно комуналног предузећа; 

 Предузећа и друга правна лица дужни су 

да за своје потребе изграде посебне уређаје за 

пречишћавање штетних материја из претходног 

става уз сагласност Јавног комуналног предузећа 

и надлежних инспекцијских служби.  

Мере заштите јавног канализационог 

система, максималне дозвољене концентрације 

појединих материја које се упуштају у јавну 

канализацију, начин контроле квалитета отпадних 

вода корисника јавне канализације и друга питања 

која су битна за нормално функционисање јавне 

канализације, прописане су Правилником о 

техничким и санитарним условима за упуштање 

отпадних вода у градску канализацију. 
 

Члан 47. 

Изградња канализационе мреже врши се у 

складу са потребама појединих делова насељених 

места или појединих насељених места на 

територији општине Лучани.  

Пре почетка изградње канализације, јавно 

комунално предузеће је дужно да склопи уговоре 

са будућим корисницима канализације о 

финансирању, изградњи и прикључцима на 

канализацију.  

На основу броја закључених уговора, 

донеће се одлука о изградњи канализације. 

Канализациони колектори – линије 

(уређаји за одвођење отпадних вода) граде се по 

техничким грађевинским и другим нормативима 

који су прописани за извођење и коришћење ових 

објеката.  

Новоизграђени објекти у којима настају 

штетне отпадне воде могу се прикључити на јавну 

канализацију тек пошто се изграде и опреме 

уређајима за пречишћавање отпадних вода.  
 

Члан 48. 

 Ако је технички изводљиво, носиоци 

права коришћења, односно сви власници објекта, 

дужни су да по склопљеном уговору са 

инвеститором канализације, своју кућну 

канализацију споје на уличну мрежу, односно 

колектор, чим овај буде изведен испред њихових 

објекта, а најдуже у року од шест месеци од дана 

завршетка изградње уличне канализације.  

По изградњи уличне канализације и 

добијању употребне дозволе, инвеститор је дужан 

да обавести носиоце права коришћења, односно 

власнике објеката, за које постоји техничка 

могућност, да морају бити прикључени на 

изграђену канализациону мрежу у циљу 

непосредног извођења прикључка на мрежу. 
 

Члан 49. 

Канализациони прикључак саставни је део 

унутрашње инсталације, све до спајања са 

уличном инсталацијом.  

Унутрашњим прикључком се сматра спој 

са јавном канализацијом од последње шахте у 

објекту до јавне канализације.  

Последња шахта не може да буде на већој 

удаљености од 20 метара од јавне канализације, а 

поставља се највише до три метра иза 

регулационе линије. 

 Канализациони прикључак изводи Јавно 

комунално предузеће, на терет власника објекта.  
 

Члан 50. 

 Сваки објекат који се спаја са уличном 

канализацијом мора имати свој засебан 

прикључак непосредно на јавну канализацију. 

 Изузетно, може се дозволити прикључење 

на уличну канализацију и на други начин, ако је 

то условљено висинским котама терена и 

постојеће канализације или из других оправданих 

разлога. 

Члан 51. 

 Одобрење за прикључак на јавну 

канализацију у општини Лучани издаје се у скаду 

са одредбама чланова 12. и 13. ове Одлуке. 
 

Члан 52. 

 Корисник канализације дужан је да у року 

од осам дана, пријави сваку промену која утиче на 

количину и састав испуштене отпадне воде. 
 

Члан 53. 

Ако носилац права коришћења, власник 

или други корисник, непрописном или намерном 

употребом унутрашње канализације, проузрокује 

запушење или штету на јавној канализацији, 

дужан је да сноси све трошкове отклањања 

запушења, односно штете. 
 

Члан 54. 

У случају квара на мрежи јавне 

канализације, Јавно комунално предузеће је 

дужно да квар отклони најкасније у року 24 часа 

од настанка квара. 

 У случају већег квара или реконструкције 

јавне канализације јавно предузеће је дужно, 

сагласно техничким и санитарним прописима, да 

обезбедити одвођење отпадних вода до 

отклањања квара у најкраћем могућем року, 

односно завршетка реконструкције канализације. 

 

Члан 55. 

Власници објекта који су прикључени на 

јавну канализацију дужни су да на захтев Јавног 
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комуналног предузећа отклоне 

кварове на својим уређајима за пречишћавање 

отпадних вода о свом трошку. 
 

Члан 56. 

Након спајања унутрашње канализације са 

јавном канализацијом, носилац права коришћења, 

односно власник објекта, дужан је да постојећу 

септичку јаму испразни, дезинфикује и затрпа. 
 

Члан 57. 

Забрањено је на било који начин 

оштећивати објекте и уређаје канализације, како 

главне водове, тако и поклопце сливника, 

контролне шахтове и слично.  

У сливник или контролни шахт не смеју се 

убацивати отпаци, смеће, тврди предмети (камен, 

цигла и слично), као и други отпаци органског и 

неорганског порекла. 

Члан 58. 

Носиоци права коришћења, односно 

власници објеката, дужни су да своју унутрашњу 

канализацију одржавају у исправном стању, о 

свом трошку. 

Члан 59. 

Ради контроле квалитета отпадних вода и 

правилног коришћења канализације, овлашћени 

радници Јавног комуналног предузећа имају 

право приступа свуда где се налазе инсталације 

унутрашње канализације које су повезане са 

јавном канализацијом. 

 Овлашћени радници јавног комуналног 

предузећа могу вршити прегледе само уз 

присуство корисника или њиховог представника. 

 Радници из става 1. овог члана дужни су 

показивати легитимацију или овлашћење.  

Носиоци права коришћења, односно 

власници објекта који су прикључени на јавну 

канализацију дужни су да омогуће вршење 

прегледа у смислу става 1. овог члана. 
 

Члан 60. 

Накнада за услуге употребе јавне 

канализације одређује се по једном метру кубном 

утрошене воде из водовода.  

Трошкове одржавања и чишћење 

унутрашњих прикључака, плаћају корисници 

прикључка. 

Члан 61. 

На изградњу, одржавање и коришћење 

објекта канализације, и друга питања у вези са 

канализацијом која нису посебно регулисана, 

примењиваће се одредбе ове Одлуке које се 

односе на водовод. 
 

Члан 62. 

У случају штрајка Јавно комунално 

предузеће и управљач јавне канализације су 

обавезни да обезбеде минимум процеса рада у 

складу са Законом о комуналним делатностима.  

Када се у складу са Законом не обезбеди 

минимум процеса рада у циљу редовног 

коришћења фекалне и кишне канализације, 

предузимају се посебне мере ради спречавања 

наступања последица по живот и здравље људи и 

безбедност људи и имовине, и то: 

- привремено обављање делатности преко 

других предузећа или предузетника;  

- привремено обављање делатности 

ангажовањем других физичких лица; 

- организовано снабдевање водом за пиће 
 

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 63. 

Новчаном казном од 100.000,00 динара, 

казниће се правно лице, као давалац услуга: 

1. ако не задовољава уредно и квалитетно 

потребе корисника услуга (члан 6.),  

2. ако прикључи бесправно изграђени 

објекат на мрежу јавног водовода, односно 

канализације (члан 13.),  

3. ако изврши прикључење на јавни 

водовод или канализацију, без одговарајућег 

одобрења (члан 13.), 

4.  ако не врши прикључивање у 

прописаном року (члан 14.) 

5. ако одобри прикључење на мрежу 

јавног водовода или каналазације без прописане 

документације, 

6. ако без оправданог разлога не обезбеди 

корисницима довољне количине воде (члан 24.),  

7. ако благовремено не обавести 

потрошаче о планираним прекидима у 

снабдевању воде (члан 24.),  

8. ако не предузме конкретне мере за 

штедњу воде (члан 37.),  

9. ако поступа противно члану  41. Ове 

Одлуке, 

10. ако не одржава у исправном стању 

објекте или не врши испирање водоводне мреже 

(члан 42.),  

11. ако не отклони квар у прописаном року 

(члан 42. став 3.), 

12. ако не врши редовну контролу 

квалитета воде (члан 44.).  

Новчаном казном од 20.000,00 динара, 

казниће се и одговорно лице у правном лицу за 

прекршаје из става 1. овог члана. 
 

Члан 64. 

Новчаном казном од 70.000,00 динара 

казниће се за прекршај предузеће и друго правно 

лице, а новчаном казном од 50.000,00 динара 

предузетник, као корисник услуге: 
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 1. ако омета, изградњу, 

продужење изградње линије водовода, односно 

канализације или прикључење на те објекте, 

 2. ако не постави водомер,  

 3. ако се понаша противно чл. 21. и 26. 

ове Одлуке,  

 4. ако не пријави промену везану за 

коришћење воде, 

 5. ако се не придржава упутства за 

штедњу воде,  

 6. ако користи воду са јавних хидраната 

супротно члану 38. ове Одлуке,  

 7. ако не одржава или грубо занемарује 

одржавање објекта унутрашњег водовода, 

односно канализације.  

Новчаном казном од 15.000,00 динара, 

казниће се за прекршај из става 1. овог члана 

одговорно лице у предузећу или другом правном 

лицу. 

 Новчаном казном од 80.000,00 динара 

казниће се предузеће или друго правно лице, а 

новчаном казном од 60.000,00 динара 

предузетник, као корисници јавне канализације 

који испушта отпадне воде у јавну канализацију 

која није прописаног квалитета и који не спроведе 

мере прописане Правилником о техничким и 

санитарним условима за упуштање отпадних вода 

у градску канализацију. 

 Новчаном казном од 10.000,00 динара 

казниће се физичко лице које је угрозило 

нормално функционисање јавне канализације 

прописане Правилником о техничким и 

санитарним условима за упуштање отпадних вода 

у градску канализацију.  

Новчаном казном од 20.000,00 динара 

казниће се физичко лице, новчаном казном од 

90.000,00 динара правно лице, а новчаном казном 

од 70.000,00 динара предузетник ако се без 

одобрења прикључи на мрежу јавног водовода 

или канализације, односно, ако поступа супротно 

члану 12. и 13. ове Одлуке. 
 

Члан 65. 

 Новчаном казном од 15.000,00 динара, 

казниће се физичко лице, односно корисник ако:  

1. бесправно прикључи изграђени објекат 

на мрежу јавног водовода супротно члану 12 -14. 

ове Одлуке.  

2. ако поступа противно забранама из 

чланова 21. и 22. ове Одлуке, 

3. ако поступа противно одредбама члана 

25. ове Одлуке, 

4. ако поступа противно члановима од 35. 

до 38. ове Одлуке. 

Новчаном, казном од 10.000,00 динара 

казниће се физичко лице:  

1. ако у року од 6 месеци по изградњи 

уличне канализације, односно по прибављању 

њене употребне дозволе, свој објекат не 

прикључи на постојећу канализациону мрежу,  

2. оштећује уређаје и објекте канализације, 

а из разлога за које је сам одговоран.  
 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 66. 

Јавно комунално предузеће општине 

Лучани, дужно је да у року од 60 дана од ступања 

на снагу ове Одлуке, донесе Правилник о 

техничким условима за изградњу водоводних и 

канализационих објеката и услова за 

прикључивање на те објекте у складу са овом 

Одлуком.  

Сагласност на Правилник из става 1. овог 

члана даје орган одређен Статутом општине 

Лучани. 

Члан 67. 

Надзор над спровођењем ове одлуке врши 

комунална инспекција Општине Лучани, 

Републичка санитарна инспекција и 

Министарство унутрашњих послова преко својих 

надлежних служби. 

Члан 68. 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о јавном водоводу и канализацији у 

општини Лучани („Сл. гласник општине Лучани 

број 6/09), Одлука о утврђивању општих услова за 

изградњу, искоришћавање и одржавање сеоских 

водовода („Сл. гласник општине Лучани“ број 

8/2001) и делови Одлуке о заштити и коришћењу 

комуналних објеката (“Сл. гласник Општине 

Лучани“ број 18/83,2/94... и 1/06), који се односе 

на комуналне објекте водоводне и канализационе 

мреже. 

Члан 70. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Лучани. 

Одредбе ове Одлуке које се односе на 

пречишћавање отпадних вода примењиваће се од 

тренутка изградње јавног постројења за 

пречишћавање ових вода. 

Скупштина општине Лучани 

 У Гучи, 04.09.2018. године,број 06-49-6/2018-I 

                                       Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 

6. 

На основу члана 20. став 1. тачка 2. Закона 

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, брoj. 

129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 

47/18), члана 2. став 3. тачка 9, члана 4, члана 9. и 

члана 13. Закона о комуналним делатностима 

(„Сл. гласник РС“ број 88/11 и 104/16 ) и члана 52. 

тачка 7. Статута општине Лучани („Сл. гласник 

општине Лучани“ број 4/14), 

Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 04. 09. 2018. године, донела је  
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О  Д  Л  У  К  У  

О ПИЈАЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ЛУЧАНИ 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом Одлуком уређују се услови и начин 

обављања комуналне делатности управљање 

пијацама и пружање услуга на њима на 

територији општине Лучани. 

Управљање пијацама је комунално 

опремање, одржавање и организација делатности 

на затвореним и отвореним просторима, који су 

намењени за обављање промета пољопривредно-

прехрамбених и других производа. 
 

Члан 2. 

Пијаца у смислу ове Одлуке је простор 

одређен планским и другим актом општине 

Лучани који је намењен и комунално опремљен за 

промет пољопривредно - прехрамбених и других 

производа и вршење услуга у промету робе, чије 

се одржавање, опремање и коришћење врши 

ускладу са овом Одлуком. 

Пијаца из става 1. овог члана може бити: 

зелена, кванташка, робна, ауто-пијаца, сточна и 

привремена мини пијаца. 

Члан 3. 

Према Плану генералне регулације за 

насељено место Лучани и Плану генералне 

регулације за насељено место Гуча предвиђене су: 

1. пијаца у Лучанима, у Ул. др Драгише 

Мишовића, на локацији утврђеној Планом из 

става 1. 

2. пијаца у Гучи, у Ул. Републике, на 

локацији утврђеној Планом из става 1. 

Пијаце у Лучанима и Гучи организују се 

као вишенаменске и то као: 

- зелена пијаца 

- робна пијаца. 

Делатност одржавања пијаце и пружања 

услуга на пијаци у Лучанима обавља Јавно 

комунално предузеће коме је Одлуком 

Скупштине општине Лучани поверено вршење 

комуналних услуга (у даљем тексту: Јавно 

комунално предузеће). 

Делатност одржавања пијаце и пружања 

услуга на пијаци у Гучи обављају  привредна 

друштва и предузетници, који су корисници 

односно власници земљишта и објеката на 

локацији пијаце, на основу Одлуке Скупштине 

општине Лучани о поверавању ових послова и 

Уговора о поверавању који у име општине 

Лучани закључује Председник општине. 

Финансирање ове делатности на пијаци у Гучи, 

врши се у целости од наплате накнаде корисника 

комуналних услуга. 
 

II ОДРЖАВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПИЈАЦАМА 

Члан 4. 

Одржавање пијаце обухвата све послове 

којима се обезбеђује несметано вршење промета и 

услуга на пијацама као што је: свакодневно прање 

и чишћење пијаце, обезбеђење и чување пијаце, 

наплата накнаде за коришћење објеката, опреме и 

пијачног простора (пијачна такса), као и 

одржавање објеката комуналне инфраструктуре 

(јавне чесме, јавног ВЦ-а, инсталације водовода и 

канализације, ограде, пијачног платоа и слично). 
 

Члан 5. 

Јавно комунално предузеће односно 

привредно друштво или предузетник који врше 

одржавање пијаце (у даљем тексту: вршилац 

одржавања), прописују Пијачни ред за пијацу коју 

одржавају. 

Пијачним редом прописују се права и 

обавезе учесника у промету на пијаци, начин и 

услови коришћења појединих објеката, опреме, 

уређаја и слично. 

Члан 6. 

Вршилац одржавања је дужан да Пијачни 

ред истакне на огласној табли пијаце или да на 

други примерен начин упозна кориснике пијачних 

услуга о истом, који су дужни да се придржавају 

прописаног Пијачног реда. 
 

Члан 7. 

О Пијачном реду се старају овлашћени 

радници вршиоца одржавања. 

Овлашћени радник, за време вршења 

послова обезбеђења реда на пијаци, носи 

службено одело са ознаком вршиоца одржавања. 

Обавеза овлашћеног радника је да упозори 

корисника пијачног простора, објекта, опреме, 

односно грађанина, на обавезу поштовања 

пијачног реда и, по потреби, да обавести 

комуналну инспекцију ради предузимања 

одговарајућих мера. 

Члан 8. 

Радно време пијаце прописују вршиоци 

одржавања, Пијачним редом. 

Радно време пијаце мора бити истакнуто 

на видном месту. 
 

III ОПРЕМАЊЕ ПИЈАЦА 

Члан 9. 

Пијаца има одговарајућу комуналну 

инфраструктуру, одређен број сталних објеката и 

простор на коме се постављају и распоређују 

пијачни објекти и опрема. 

Пијачни простор мора бити ограђен, 

уређен и поплочан чврстим материјалом који се 

лако чисти и пере. 

Члан 10. 
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Пијаце имају одговарајуће 

прилазе продајним објектима ради снабдевања 

робом, опрему потребну за промет робе и услуга, 

а могу имати и просторије за управу пијаце 

односно овлашћеног радника вршиоца 

одржавања. 

Вршилац одржавања је дужан да на 

пијацама обезбеди санитарно-хигијенске услове 

за изградњу и уређење пијаце, снабдевање 

хигијенски исправном водом, одвод отпадних 

вода, уклањање чврстог отпада, потребан број 

тоалетних просторија сразмерно броју продајних 

објеката, у складу са посебним прописима. 
 

Члан 11. 

Вршилац одржавања је дужан да пијацу 

опреми потребним бројем и врстом пијачних 

објеката у зависности од врсте пијаце. 

Пијачни објекти се постављају тако да 

обезбеде функционалност и естетски изглед 

пијаце и омогуће купцима несметану куповину. 

Пијачни објекти на зеленој пијаци се 

морају распоредити тако да се обезбеди одвојен 

простор за продају пољопривредно- 

прехрамбених производа и непрехрамбених 

производа и услуга, као и вршење занатских 

услуга. 

Члан 12. 

Пијачни објекат је мањи монтажни 

објекат, киоск и други привремени објекат, као и 

тезга, витрина, раф, бокс и други покретни 

објекат. 

Стални објекат на пијаци гради се у 

складу са планским актом и по прописима о 

изградњи објеката, а његова намена одређује се уз 

сагласност вршиоца одржавања. 

Пијачне објекте постављају и уклањају 

вршиоци одржавања. 

Изузетно од одредбе става 2. овог члана, 

пијачни објекат може поставити и друго лице уз 

претходно прибављену сагласност вршиоца 

одржавања. 

Привремени пијачни објекат постављен 

без сагласности вршиоца одржавања, власник је 

дужан да уклони по налогу надлежног органа. 
 

Члан 13. 

Пијачни објекат у коме се врши продаја 

мора да испуњава минималне хигијенско-

техничке услове прописане за продају одређене 

врсте производа и мора бити у исправном стању. 

Пијачни објекат који не испуњава услове 

из става 1. овог члана, вршилац одржавања дужан 

је да поправи или уклони. 

Пијачни објекат који не буде поправљен, 

по налогу надлежног органа, биће уклоњен о 

трошку лица које је било дужно да поступи по 

налогу. 

Члан 14. 

На пијацама мора постојати улаз за 

моторна возила, а посебан улаз за пешаке са 

одговарајућим стабилним капијама. 

Вршилац одржавања одређује, у 

зависности од врсте пијаце, простор за 

постављање пијачних објеката као и простор за 

продају из возила. 
 

IV КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА, 

ОПРЕМЕ И ОБЈЕКАТА 

Члан 15. 

Вршилац одржавања даје на коришћење 

пијачне објекте, опрему и простор правном или 

физичком лицу односно предузетнику у складу са 

законом и овом Одлуком. 

Начин и услови коришћења објеката, 

опреме и простора из става 1. овог члана ближе се 

утврђују посебним актима које доноси вршилац 

одржавања. 

Члан 16. 

За коришћење пијачног простора и објекта 

корисник плаћа дневну накнаду (пијачну таксу) 

вршиоцу одржавања. 

Висину дневне накнаде одређује вршилац 

одржавања, посебним актом, на који сагласност 

даје орган одређен Статутом општине Лучани. 

Тарифу пијачних такси вршилац 

одржавања је дужан да истакне на видном месту 

на пијаци. 

Пијачна такса се плаћа уз издавање 

прописане признанице, односно фискалног 

рачуна, на наплаћени износ. 

Уколико је пијачна такса неправилно 

наплаћена погрешном применом тарифе или је 

учињена рачунска грешка, погрешно наплаћен 

износ вратиће се кориснику одмах на лицу места. 

Ако корисник услуге на захтев 

овлашћеног радника вршиоца одржавања не 

плати дневну пијачну таксу, ускратиће му се 

право коришћења пијачног простора, објеката и 

опреме. 

Члан 17. 

Стални, привремени и покретни пијачни 

објекат, као и пијачни простор даје се на 

коришћење на основу уговора о закупу места, 

односно објекта, који закључује вршилац 

одржавања и корисник објекта. 

Уговором из става 1. овог члана одређују 

се тип, намена, време коришћења и друга питања 

од значаја за коришћење објекта и простора. 
 

Члан 18. 

За продају производа, корисник који нема 

закључен уговор о закупу места, односно објекта, 

заузима место на пијаци према редоследу доласка 

на пијацу, изузев оних места која су дата у закуп и 

видно обележена. 
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Члан 19. 

Корисник објекта је дужан да: 

1. на видном месту истакне фирму под 

којом послује у складу са законом, уколико се 

ради о правном лицу, предузетнику или 

регистрованом газдинству, 

2. објекат користи за промет 

пољопривредних и других производа и вршење 

занатских услуга у оквиру радног времена пијаце, 

3. одржава објекат у исправном стању, 

4. на роби истакне малопродајну цену на 

видном месту и да по тој цени продаје робу, 

5. робу тачно мери, а на захтев купца 

изврши контролу мерења на јавном кантару, 

6. за све време обављања делатности 

одржава, чисти простор који користи, као и да 

отпад смести у одговарајуће посуде, а по 

завршетку радног времена пијаце, односно своје 

дневне продаје, почисти пијачни простор који 

користи и отпатке и друго смеће смести у судове 

постављене у ову сврху. 

Ако корисник објекта не поступи или 

поступи супротно одредби става 1. овог члана, 

вршилац одржавања може истом ускратити даље 

коришћење пијачног простора односно објекта. 
 

V ПРОМЕТ РОБЕ НА ПИЈАЦАМА 

Зелене пијаце 

Члан 20. 

На зеленим пијацама (у оквиру њих и на 

млечној пијаци), на отвореним пијачним тезгама и 

другим објектима обавља се промет на мало: 

1. пољопривредно - прехрамбених 

производа (свежег и сушеног воћа, поврћа, 

шумских плодова, печурки, млека и млечних 

производа, меда и пчелињих производа, јаја, 

заклане живине, дивљачи, хлеба и пецива, 

производа од теста и других животних 

намирница), 

2. цвећа, украсног и лековитог биља, 

садног материјала, украсних јелки, омота за 

паковање намирница, 

3. непрехрамбених производа занатских 

радњи и домаће радиности, ако је за ту врсту 

производа уређен посебан простор на зеленој 

пијаци у складу са прописима о уређењу пијаце. 

Продаја производа из става 1. тачке 2. и 3. 

овог члана се обавља одвојено од пољопривредно- 

прехрамбених производа, на посебно уређеном 

простору зелене пијаце. 

Забрањено је вршити продају производа 

из става 1. овог члана ван простора предвиђених 

за ту врсту робе. 

Члан 21. 

Хлеб и пециво, заклана живина, млеко и 

млечни производи, коре, тестенине и други 

производи од теста се продају на зеленој пијаци 

само на просторима намењеним за продају тих 

производа. 

Пољопривредни произвођачи могу да 

продају заклану живину, прасад, јагњад и дивљач 

са очишћеном изнутрицом, под условом да 

продају сопствене производе и да је надлежни 

орган утврдио исправност истих. 
 

Робне пијаце 

Члан 22. 

На робним пијацама се обавља промет на 

мало: 

1. непрехрамбених производа и то: 

- текстила, 

- одеће, 

- обуће, 

- финалних производа за личну употребу и 

употребу у домаћинству од порцелана, стакла, 

керамике, коже, текстила, гуме и пластике, 

- металне и електротехничке робе за чији 

промет и употребу није прописано обезбеђење 

гарантног листа и техничког упутства, 

- спортске опреме, 

- хемијских производа и то: сапуна и 

детерџената, препарата за чишћење и полирање, 

- козметичких и тоалетних препарата, 

- књига и канцеларијског прибора. 

2. половне тј. употребљаване робе (одећа, 

обућа, кућни предмети, аутоделови, мотори и 

њихови делови, електрични апарати и друга 

слична роба). 

Индустријско - непрехрамбени производи 

из става 1. тачке 1. овог члана продају се у 

киосцима или на тезгама које су физички одвојене 

и чија површина не може бити мања од 2м2, а 

висина најмање 2м. 

Половна роба из става 1. тачке 2. овог 

члана може се продавати и на отвореним тезгама. 

Продаја половних путничких и теретних 

возила и мотоцикала, као и њихових половних 

резервних ауто- делова обавља се на робној 

пијаци, док се планским актима Општине Лучани 

не определи посебна локација ауто пијаце. 
 

Члан 23. 

Продаја резане грађе, огревног дрвета и 

других производа од дрвета већих димензија, 

садница, надгробних споменика, жице, и друго, а 

коју врше произвођачи ових производа, обавља се 

на посебном делу робне пијаце, односно простору 

плански одређеном за те намене у непосредном 

окружењу робне пијаце. 

Члан 24. 

Пољопривредне и индустријско -  

непрехрамбене производе на зеленим и робним 

пијацама могу продавати: 

1. индивидуални пољопривредници и 

чланови њиховог породичног газдинства  
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2. правна лица, предузетници 

и предузетници који су основали радњу на тезги 

или сличном објекту за промет на мало или 

велико пољопривредних и индустријско 

непрехрамбених производа. 

Продавци половне робе не морају да 

испуњавају услове из става 1. овог члана. 
 

VI ХИГИЈЕНСКО - ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ 

УСЛОВИ ПРОМЕТА НА ПИЈАЦАМА 
 

Члан 25. 

Зелене пијаце морају имати посебне 

просторе за продају појединих врста робе на мало 

и то: 

- млекa, млечних производа, меда и 

тестенина 

- живине, 

- непрехрамбених производа занатских 

радњи и домаће радиности. 
 

Члан 26. 

Пољопривредно - прехрамбени производи 

који су намењени људској исхрани морају бити 

одговарајућег квалитета, у складу са прописима о 

квалитету животних намирница. 

Ради заштите од загађивања, млеко и 

млечни производи морају бити смештени у 

расхладне витрине, а тестенине и други 

производи од теста у одговарајуће стаклене 

витрине или покривене одговарајућом амбалажом 

у складу са посебним прописима. 

Риба, морски плодови и слично, продају 

се на пијаци само у специјализованим 

продавницама - рибарницама. 

Лица која продају намирнице из става 2. 

овог члана морају носити бели мантил или блузу 

и кецељу, рукавице, као и користити хигијенски 

исправан прибор за услуживање (кашика за 

млечне или друге производе, нож, хватаљка, 

посуда и прибор за држање и за хватање 

намирница и др.). 

Члан 27. 

Простор за излагање и продају заклане 

живине, прасади и јагњади мора бити обележен, 

покривен и заштићен од загађивања, са довољним 

бројем тезги и столова, који се морају 

свакодневно прати и једном недељно 

дезинфиковати. 

На простору из става 1. овог члана мора 

бити обезбеђена вода за пиће. 

За чување заклане живине, прасади и 

јагњади мора бити обезбеђен довољан број 

расхладних витрина у којима се ове намирнице 

морају чувати. 

Лица која продају намирнице из става 1. 

овог члана су дужна да расхладне витрине 

одржавају у исправном стању. 

 

Члан 28. 

Вршилац одржавања је дужан да обезбеди 

опште минималне здравствено-санитарне и 

техничке услове на пијацама, а нарочито да: 

1. пијачни простор буде обележен на 

уобичајени начин, 

2. пијачни платои имају подлогу од 

материјала који одговара одређеној врсти пијаца, 

у погледу сакупљања отпадака, чишћења, прања и 

дезинфекције (асфалт, бетон и др), 

3. буде постављен довољан број тезги 

(отворених или затворених, површине минимум, 

2м и висине, минимум 2,м), киоска, контејнера, 

боксова чија је површина, минимум, 4м или 

других сличних објеката или места за паркирање 

возила или приколица из којих се врши продаја, 

што зависи од врсте пијаце и врсте робе у 

промету, 

4. тезге и други продајни објекти и места 

за продају буду правилно поређани, тако да се 

обезбеди несметано кретање корисника пијачних 

услуга у пијаци, те да тезге и други продајни 

објекти и места буду нумерисани, 

5. тезге на којима се продаје млеко, 

млечни производи, тестенине и мед буду 

опремљене стакленим витринама,  

6. пијаце буду прикључене на електричну 

мрежу, 

7. пијаце буду прикључене на мрежу 

водовода и канализације, односно да се обезбеди 

довољна количина исправне воде за пиће, прање 

пијаца, објеката и уређаја на пијацама, за прање и 

освежавање пољопривредних производа које се 

продају на пијаци, те обезбеди одвођење отпадних 

вода у канализацију или септичку јаму, 

8. буде обезбеђен санитарни чвор који се 

састоји од женског и мушког одељења, опремљен 

средствима за прање руку, довољно удаљен од 

продајног простора и прикључен на 

канализациону мрежу, 

9.  осветли и обезбеди пијачни простор, 

10. да постави и обезбеди јавну вагу за 

проверу мере купљене робе.  
 

Члан 29. 

Вршилац одржавања је у обавези да 

обезбеди одржавање санитарно-хигијенских 

услова на пијацама и јавним површинама око 

пијачног простора, а нарочито да: 

1. у току радног времена пијаце, прикупља 

отпатке и уредно празни корпе за отпатке у 

одговарајуће посуде за сакупљање отпадака, 

2. по истеку радног времена, а најкасније у 

року од 12 сати, уреди пијачни простор, исти 

очисти, испразни посуде за сакупљање отпадака и 

пијачни простор опере водом под притиском, 

уколико је пијачни плато од чврстог материјала, 
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3. изврши дезинфекцију 

пијачних тезги и отвореног продајног простора, 

најмање два пута недељно, 

4. предуземе остале потребне мере за 

спровођење прописа о хигијенско-санитарним и 

ветеринарским условима за продају робе. 
 

Члан 30. 

На пијацама је забрањено: 

1. одлагање отпадака, покварене робе, 

амбалаже и другог смећа ван судова постављених 

за скупљање смећа, 

2. конзумирање алкохолног пића, 

3. прање продајног простора и опреме 

водом која није употребљива за пиће као и 

освежавање (прскање) таквом водом 

пољопривредно-прехрамбених производа, 

4. излагање производа на земљи, осим 

садница и цвећа, 

5. додиривање намирница које се 

употребљавају за исхрану у непрерађеном стању, 

6. загађивање пијачног простора на било 

који начин, 

7. ложење ватре, 

8. кретање возила по пијачном простору у 

радном времену пијаце, осим у времену 

предвиђеном за допремање робе (у изузетним 

околностима може се дозволити кретање возила и 

после за то предвиђеног времена, док се ручна и 

моторна колица могу користити за све време рада 

пијаце), 

 9.  паркирање возила ван за то одређених 

места, 

10. држање амбалаже испред и око 

продајних места и на крововима пијачних тезги, 

11. седење и спавање на тезгама и другим 

објектима за излагање производа, 

12. задржавање на пијацама без потребе 

ван радног времена, 

13. увођење паса и других животиња на 

пијачни простор, 

14. прескакање пијачне ограде или 

оштећење исте, 

15. вршење сваке друге радње којом се 

нарушава ред и чистоћа на пијаци. 
 

Члан 31. 

Продавци пољопривредно - прехрамбених 

производа на пијаци дужни су да: 

1. заштите производе од загађивања и 

квара, 

2. очисте пијачни простор који користе по 

завршетку радног времена пијаце, 

3. расхладне витрине које користе 

одржавају непрекидно у исправном стању, 

4. уредно и благовремено плаћају пијачне 

дажбине. 

 

VII НАДЗОР 

Члан 32. 

Инспекцијски надзор над спровођењем 

ове Одлуке врши Комунална инспекција 

општине Лучани. 

Овлашћени радници вршиоца одржавања 

дужни су да органу из претходног става указују 

на кршење одредби ове одлуке и пружају помоћ у 

раду. 
 

VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 33. 

Новчаном казном од 70.000,00 динара у 

прекршајном поступку казниће се за прекршај 

предузеће као вршилац одржавања ако: 

1. не пропише пијачни ред за пијацу коју 

одржава (члан 5. ст. 1) 

2. не истакне на огласној табли Пијачни 

ред или на други примерен начин не упозна 

учеснике у промету на пијаци са Пијачним редом 

(члан 6) 

3. не пропише и истакне радно време 

пијаце (члан 8) 

4. не обезбеди санитарно-хигијенске 

услове за изградњу и уређење пијаце, односно 

поступа супротно члану 10 став 2. Одлуке , 

5. пијачне објекте постави тако да ометју 

функционалност и естетски изглед пијаце и омета 

купцима несметану куповину (члан 11. став 2. и 

3.) 

6. не поправи нити уклони пијачни објект 

који не испуњава минималне хигијенско- 

техничке услове прописане за продају одређене 

врсте производа (члан 13. став 2) 

7. не обезбеди посебан улаз за моторна 

возила а посебан улаз за пешаке на пијаци (члан 

14. став 1.) 

8. ако не одреди висину накнаде (пијачне 

таксе) за коришћење пијачног простора и објекта 

(члан 16. став 1) 

9. не истакне на видном месту на пијаци 

висину накнаде (пијачне таксе) (члан 16. став 3.) 

10. ако не изда прописану признаницу за 

наплату пијачне таксе (члан 16. став 4.) 

11. ако не обележи простор за излагање и 

продају заклане живине, односно поступа 

противно члану 27. ове Одлуке 

12. уколико не обезбеди опште минималне 

здравствено – санитарне и техничке услове на 

пијацама одређене чланом 28. ове Одлуке 

13. ако не обезбеди одржавање санитарно 

– хигијенских услова на пијацама и јавним 

површинама око пијачног простора одређених 

чланом 29. ове Одлуке 

Уколико пијацом управља предузетник 

казниће се новчаном казном за прекршаје 
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наведене у ставу 1. овог члана у 

износу од 50.000,00 динара. 

Одговорно лице у правном лицу које 

одржава пијацу казниће се новчаном казном у 

износу од 15.000 динара. 
 

Члан 34. 

Новчаном казном у  износу од 50.000,00 

динара казниће се за прекршај правно лице или 

предузетник који врши продају на пијацама ако:   

  1. постави пијачни објекат без сагласности 

вршиоца одржавања (члан 12. став 5) 

2. не плати дневну пијачну таксу (члан 

16.) 

3. ако не поступа у складу са чланом 19. 

ове Одлуке 

4. ако врши продају одређених производа 

ван простора предвиђених за ту врсту робе (члан 

20. став 3. и члан 21. став 1.) 

5.врши продају производа на зеленим и 

робним пијацама без испуњавања услова 

одређених ставом чланом 21. став 2, и 24. ове 

Одлуке  

6.ако не поступа у складу са чланом 26. 

ове Одлуке 

7. уколико расхладне витрине не одржава 

у испоравном стању (члан 27. став 4.) 

8. ако не поступа у складу са чланом 30. и 

31. ове Одлуке 

За прекршаје из овог члана, физичко лице 

које врши продају на пијацама казниће се 

новчаном казном у износу од 10.000,00 динара, 

За прекршаје из овог члана, одговорно 

лице у правном лицу, казниће се новчаном казном 

у износу од 15.000,00 динара. 
 

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 35. 

Вршилац одржавања је дужан да акте из 

члана 5. став 1. и члана 16. став 2. ове Одлуке 

донесе у рокуод 6 месеци од дана ступања ове 

Одлуке на снагу. 

Члан 36. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о промету робе и вршењу услуга у 

промету робе на пијацама „Сл. гласник општине 

Лучани“  број 4/97 и 6/97) и и делови Одлуке о 

заштити и коришћењу комуналних објеката („Сл. 

гласник Општине Лучани“ број 18/83, 2/94...и 

1/06), који се односе на комуналне пијачне 

објекте. 

Члан 37. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Лучани“.  

Одредбе ове Одлуке које се односе на рад 

пијаце у насељеном месту Лучани, примењиваће 

се од тренутка изградње овог објекта. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

У Гучи, 04. 09. 2018. године, 

                        број 06-49-7/2018-I  

   Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 

   
7. 

На основу члана 20. став 1. тачка 2. Закона 

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, брoj. 

129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 

47/18), члана 2. став 3. тачка 3, члана 4, члана 9. и 

члана 13. Закона о комуналним делатностима 

(„Сл. гласник РС“ број 88/11 и 104/16 ), чланова 

354 -366. Закона о енергетици („Сл. гласник РС“ 

број 145/14), чланова 8, 8б. и 8д. Закона о 

планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 

72/09,.... и 145/14), члана 39. Закона о озакоњењу 

(„Сл. гласник РС“ број 96/15) и члана 52. тачка 7. 

Статута општине Лучани („Сл. гласник општине 

Лучани“ број 4/14), 

Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 04. 09. 2018. године, донела је  
 

ОДЛУКУ О 

УСЛОВИМА И НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА 

ТОПЛПТНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом Oдлуком се, у складу са законом, 

уређују и прописују услови и начин обављања 

комуналне делатности производње и 

дистрибуције топлотне енергије на територији 

Општине Лучани, односно услови и начин 

обезбеђивања континуитета у снабдевању 

топлотном енергијом, права и обавезе енергетског 

субјекта (у даљем тексту: Енергетски субјект) и 

купаца топлотне енергије (у даљем тексту: Купац) 

и начин вршења надзора у овој области.  
 

Члан 2. 

Комунална делатност производње и 

дистрибуције топлотне енергије на територији 

општине Лучани је организована тако да је: 

- На територији насељеног места Лучани, 

Енергетски субјект предузеће „Милан Благојевић 

- Наменска“ АД, Лучани, Радничка бб, на основу 

Одлуке Скупштине општине Лучани о 

поверавању ових послова и Уговора о поверавању 

који у име општине Лучани закључује 

Председник општине. Финансирање ове 

делатности у насељеном месту Лучани, врши се у 

целости од наплате накнаде корисника 

комуналних услуга од стране вршиоца; 

- На територији насељеног места Гуча, 

Енергетски субјект Јавно комунално предузеће 
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које је основано за обављање ових 

комуналних услуга.  

Члан 3. 

Комунална делатност производње и 

дистрибуције топлотне енергије, у смислу ове 

Одлуке, обухвата следеће енергетске делатности:  

- производња топлотне енергије,  

- дистрибуција,  

- снабдевање топлотном енергијом.  

Енергетски субјект је дужан поседовати и 

обнављати лиценце за енергетске делатности из 

става 1. овог члана.  

Члан 4. 

Купац, у смислу ове Одлуке, је свако 

правно или физичко лице или предузетник, коме 

Енергетски субјекат испоручује и продаје 

топлотну енергију.  

Члан 5. 

Поједини појмови употребљени у овој 

Одлуци имају следеће значење:  

1) топлотна подстаница је скуп уређаја 

који својим радом обезбеђују испоруку топлоте у 

унутрашње топлотне инсталације и уређаје 

Купца, а представља место предаје топлотне 

енергије са примарне на секундарну мрежу;  

2) унутрашње топлотне инсталације су 

уређаји прикључени на топлотну подстаницу и 

употребљавају се за различите врсте грејања: 

радијаторско, конвекторско и подно грејање, 

грејање топлим ваздухом, проветравање и др.;  

3) мерно место је место у топлотној 

подстаници, где је постављен мерач топлотне 

енергије; 

4) предајно место је, по правилу, мерно 

место где Енергетски субјект предаје топлотну 

енергију другом енергетском субјекту, односно 

Купцу;  

5) обрачунско место је објекат (зграда, 

стан, пословни простор) за који Енергетски 

субјект испоставља рачун;  

6) топлотно бројило је мерни уређај који 

испуњава законске услове и који непосредно мери 

испоручену топлотну енергију и преко кога се 

врши обрачунавање испоручене топлотне 

енергије Купцу;  

7) делитељ трошкова испоручене топлотне 

енергије је уређај којим се омогућава расподела 

потрошње топлотне енергије, која је испоручена 

преко заједничког мерача топлоте у заједничкој 

подстаници за више Купаца;  

8) дистрибутивна мрежа је вреловодна 

мрежа која представља систем повезаних уређаја 

и инсталација који су намењени дистрибуцији 

топлотне енергије до Купца;  

9)   дистрибутивни систем је скуп опреме 

вреловодне мреже и топлотне подстанице;  

10) одобрење за прикључење је акт који 

издаје надлежни орган, а по захтеву за 

прикључење на дистрибутивни систем;  

11) грејни дан је период у току дана у 

којем се испоручује топлотна енергија Купцу;  

12) носилац топлоте је материја која 

струји у систему и загревајући се у топлотним 

изворима вршиоца делатности и хладећи се у 

грејним телима Купца, преноси топлотну 

енергију. Материја носиоца топлоте је вода;  

13) обрачунски период је период за који се 

врши очитавање и обрачун испоручене топлотне 

енергије;  

14) грејана површина је затворена 

површина стамбене или пословне јединице, 

мерена на нивоу пода, обухваћена термичким 

омотачем, без обзира на постојање грејних тела, 

без отворених балкона, тераса и лођа. Грејана 

површина се одређује у м2;  

15) инсталисана снага је укупан збир 

топлотних снага свих грејних тела и цевовода при 

номиналним температурним параметрима, који су 

одређени у пројектним документацијама. 

Инсталисане снаге појединих елемената узимају 

се из техничке документације произвођача датог 

елемента. Инсталисана снага се одређује у кW.  

16) прикључна снага је збир инсталисаних 

снага, евентуално резервних снага предвиђених за 

проширење објеката и инсталација, као и снага 

која представља неопходне технолошке губитке 

опреме и цевовода. Прикључна снага се одређује 

у кW.  

17) енергетски субјект је правно лице, 

односно предузетник, који обавља једну или више 

енергетских делатности из члана 3. ове Одлуке. 

Остали појмови употребљени у овој 

Одлуци имају исто значење као у Закону о 

енергетици. 

Члан 6. 

Енергетски субјект је дужан да енергетске 

делатности из области топлотне енергије обавља у 

складу са законом, овом Одлуком, својим 

оснивачким актом и другим општим актима.  

 

II ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ ДЕЛАТНОСТИ 

1. Лиценца 

   Члан 7. 

Енергетски субјект може обављати 

енергетске делатности из члана 3. ове Одлуке на 

територијама општине Лучани из става 2. Одлуке, 

на основу лиценце коју издаје надлежни орган у 

складу са Законом.  

2. Енергетска дозвола 

   Члан 8. 

Енергетски објекти се граде у складу са 

законом којим се уређују услови и начин уређења 
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простора, уређивање и коришћење 

грађевинског земљишта и изградња објеката, 

техничким и другим прописима, а по претходно 

прибављеној енергетској дозволи, која се издаје у 

складу са законом.  

Енергетска дозвола се прибавља за 

изградњу објеката за производњу топлотне 

енергије снаге 1МW и више.  

Енергетску дозволу издаје надлежни орган 

у складу са законом.  
 

3. Повлашћени произвођачи топлотне енергије 

Члан 9. 

Повлашћени произвођачи топлотне 

енергије су произвођачи који у процесу 

производње топлотне енергије користе обновљиве 

изворе енергије и при томе испуњавају услове у 

погледу енергетске ефикасности.  

Надлежни орган локалне самоуправе 

прописује услове за стицање статуса повлашћеног 

произвођача топлотне енергије, критеријуме за 

стицање испуњености тих услова и утврђује 

начин и поступак стицања тог статуса.  

Надлежни орган локалне самоуправе води 

регистар повлашћених произвођача топлотне 

енергије, у складу са законом.  
 

III ОПРЕМА ЕНЕРГЕТСКОГ СУБЈЕКТА И 

КУПЦА 

Члан 10.  

Топлотну опрему, коју користи 

Енергетски субјект за обављање исте, чини скуп 

објеката, уређаја и постројења међусобно 

повезаних у јединствену техничко-технолошку 

целину, а која се састоји од:  

- уређаја за складиштење, обраду, мерење 

и регулацију снабдевања примарном енергијом и 

водом,  

- производних извора,  

- топлотних бројила за преузету 

топлотну енергију из производних 

извора који су у саставу вршиоца 

делатности,  

- постројења за обезбеђење протока и 

притиска,  

- вреловодне мреже,  

- топлотних подстаница и  

- топлотних бројила за испоручену 

топлотну енергију купцима, у 

топлотним подстаницама.  

Дистрибутивна мрежа и прикључци 

обухватају вреловоде од Енергетског субјекта до 

топлотних подстаница, закључно са вентилима на 

улазу у примарни део топлотних подстаница.  

Члан 11. 

Енергетски субјект ће преузимати на 

коришћење прикључке и топлотне подстанице од 

инвеститора, без накнаде.  

Прикључке и топлотне подстанице, у 

пословним и стамбено-пословним зградама, 

Енергетски субјект ће преузети на коришћење од 

власника прикључених објеката, без накнаде.  

Преузети прикључци и топлотне 

подстанице биће основно средство Енергетског 

субјекта, уз обавезу одржавања истих. 

Члан 12. 

Топлотна опрема Купца је сва опрема која 

се налази иза прикључних вентила за пумпе на 

секундарној страни топлотне подстанице, 

укључујући и делитеље трошкова испоручене 

топлотне енергије, уколико постоје (у даљем 

тексту: делитељи).  

Купац је дужан да топлотну опрему 

одржава у технички и функционално исправном 

стању.  
 

IV ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА НА 

ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ 

Одобрење за прикључење 

Члан 13. 

Правилима о раду дистрибутивног 

система (у даљем тексту: Правила) прописују се 

технички услови за прикључење Купаца на 

дистрибутивни систем, као и други услови за рад 

дистрибутивног система, у складу са законом.  

Правила из става 1. овог члана доноси 

Надзорни одбор Енергетског субјекта, уз 

сагласност органа одређеног Статутом опшине 

Лучани и иста се објављују у „Службеном 

гласнику општине Лучани“ и на интернет 

страници Енергетског субјекта.  
 

Члан 14. 

По завршетку израде главних пројеката 

топлотне подстанице и топлотне опреме Купца, а 

пре почетка изградње, инвеститор је дужан да са 

Енергетским субјектом закључи уговор о 

изградњи прикључка односно испоруци топлотне 

енергије.  

  Члан 15. 

Прикључак на дистрибутивни систем 

врши се на основу одобрења за прикључење, у 

складу са техничким условима из члана 13. ове 

Одлуке. 

 Одобрење за прикључење издаје се на 

захтев инвеститора у поступку обједињене 

процедуре, у складу са одредбама Закона о 

планирању и изградњи. 

 Захтев се подноси надлежној 

организационој јединици Општинске управе 

општине Лучани, кроз централни информациони 

систем у складу са одребама Закона о планирању 

и изградњи. 

 Уз захтев се прилаже:  

- сепарат из пројекта са техничким описом 

и графичким прилозима којим се приказује 
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предметни прикључак; 

- доказ о одговарајућем праву на 

земљишту и објекту; 

- употребна дозвола за објекат или решење 

о озакоњењу/легализацији објекта; 

- писана сагласност власника 

непокретности или носиоца другог права на 

непокретности ако се спајање мора извршити 

преко непокретности другог власника; 

- уговор о изградњи прикључка односно 

испоруци топлотне енергије ; 

- одобрење за прекопавање улице уколико 

је дефинисано техничким условима; 

- доказ о уплати накнаде за прикључење 

објекта у складу са техничким условима. 

Енергетски субјект је дужан да у року од 

30 дана од дана издавања одобрења за прикључак 

изврши прикључење на дистрибутивни систем. 

Објекат који се налази у поступку 

озакоњења може бити привремено прикључен на 

дистрибутивни систем до правноснажног 

окончања поступка озакоњења. 

Уколико објекат не буде озакоњен, 

грађевински инспектор је дужан да најкасније у 

року од 3 дана од пријема акта којим се одбацује 

или одбија захтев за озакоњење, примерак акта 

достави Енергетском субјекту. 

У овом случају, Енергетски субјект је 

дужан да у року од 30 дана од пријема акта 

искључи објекат са мреже. 

Члан 16. 

 Извођење радова на прикључењу објекта 

врши се искључиво ван грејне сезоне. 

 Изузетно од става 1. овог члана, 

прикључење објекта извршиће се и у току грејне 

сезоне, уколико је инвеститор претходно, током 

градње, обезбедио вреловодни прикључак, а 

прикључење не омета снабдевање топлотном 

енергијом постојећег објекта.  

Радове на прикључењу на примарни вод 

или у просторији подстанице изводи искључиво 

Енергетски субјект. 
  

 Почетак испоруке топлотне енергије 

Члан 17. 

Пуштањем у рад топлотне подстанице и 

унутрашње инсталације започиње привремена 

испорука топлотне енергије.  

По завршеном прикључењу објекта 

инвеститора, а пре почетка испоруке топлотне 

енергије, инвеститор је дужан да закључи Уговор 

о привременој испоруци топлотне енергије са 

Енергетским субјектом.  

Период привремене испоруке топлотне 

енергије ограничен је потребама трајања 

испитивања и подешавања унутрашњих 

инсталација, односно периодом верификације 

исправности, функционалности и безбедности 

инсталација и не може бити дужи од 3 месеца 

грејног периода.  

Период привремене испоруке топлотне 

енергије може се одобрити и на дужи период од 3 

месеца, ако би се овим ограничењем угрозила 

безбедност инсталација и објекта у целини и у 

случајевима прикључења привремених објеката, 

градилишта, као објеката којима је одобрен 

пробни рад на дужи период.  

Привремена испорука топлотне енергије 

може се обуставити уколико се утврде недостаци 

који битно утичу на функционалност, исправност 

и безбедност инсталација или чије отклањање 

није извршено у прописаном року.  

Члан 18. 

По потреби и на основу посебног захтева 

инвеститора, Енергетски субјект може 

испоручивати топлотну енергију за грејање 

објекта у изградњи због завршних унутрашњих 

радова, у току грејне сезоне, а пре почетка 

привремене испоруке топлотне енергије.  

Испорука топлотне енергије из става 1. 

овог члана се врши уколико за то постоје 

техничке могућности, на основу уговора о 

испоруци топлотне енергије за грејање објекта у 

изградњи.  

Уговор о испоруци топлотне енергије за 

грејање објекта у изградњи се закључује на 

одређено време, са максималним роком важења 

до истека текуће грејне сезоне и не може се 

продужити.  

Члан 19. 

Обавеза инвеститора је да у току периода 

привремене испоруке топлотне енергије регулише 

и одржава унутрашњу инсталацију, топлотну 

подстаницу и региструје постигнуте радне и 

грејне параметре објекта, инсталације и 

подстанице.  

Енергетски субјект је у обавези да 

евидентира податке о количини испоручене 

топлотне енергије.  

Ближи услови за привремену испоруку 

топлотне енергије утврђују се уговором.  
 

Члан 20. 

Када на топлотној подстаници и са 

изграђеним унутрашњим инсталацијама, не могу 

да се постигну пројектовани услови, обавеза је 

инвеститора да, током привремене испоруке 

топлотне енергије, отклони узроке, односно 

изврши неопходне преправке на унутрашњим 

инсталацијама и на топлотној подстаници.  
 

Члан 21. 

Када инвеститор, ангажовањем извођача 

радова, изврши оспособљавање за редован рад, 

унутрашњих инсталација и топлотне подстанице 

и изврши предају топлотне подстанице 
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Енергетском субјекту, дужан је да 

поднесе захтев за испоруку топлотне енергије, уз 

достављање употребне дозволе за прикључени 

објекат, те податке о власницима станова односно 

пословних простора као будућим купцима 

топлотне енергије, чиме престаје режим 

привремене испоруке топлотне енергије.  

Енергетски субјект и инвеститор 

записнички потврђују почетак рада, односно 

почетак испоруке топлотне енергије.  

Члан 22. 

На основу захтева из члана 21. став 1. ове 

Одлуке, Енергетски субјект је дужан да преузме 

на коришћење просторију у којој се налази 

топлотна подстаница, да је одржава и да је 

обезбеди од неовлашћеног улаза, све у складу са 

овом Одлуком и Правилима.  

Члан 23. 

За станове и пословне просторе које 

инвеститор није продао, трошкове испоруке 

топлотне енергије сноси сам инвеститор, под 

условима који важе за власнике станова или 

пословних простора.  

Члан 24. 

По завршетку изградње топлотне 

подстанице и извршене примопредаје опреме 

топлотне подстанице Енергетском субјекту, 

приступ топлотној подстаници дозвољен је само 

овлашћеним лицима Енергетског субјекта.  

Изузетно од става 1. овог члана, приликом 

очитавања топлотног бројила и у поступку по 

рекламацији на испоручену топлотну енергију, на 

основу писаног захтева, приступ у просторије у 

којима је смештена топлотна подстаница 

дозвољен је представнику органа управљања 

зградом, односно лицу које Купци писано 

овласте.  

Без присуства овлашћеног лица 

Енергетског субјекта, дозвољен је приступ у 

просторију у којој је смештена топлотна 

подстаница само у случају опасности, о чему се 

без одлагања мора обавестити Енергетски субјект.  

Ближи услови обезбеђења приступа у 

просторије у којима је смештена топлотна 

подстаница утврђују се Правилима Енергетског 

субјекта.  

Члан 25. 

Енергетски субјект је дужан да води 

евиденцију топлотних подстаница.  

Садржај евиденције из става 1. овог члана 

уређује се Правилима.  
 

V ОДРЖАВАЊЕ ДИСТРИБУТИВНОГ 

СИСТЕМА 

Члан 26. 

Енергетски субјект је дужан да 

дистрибутивну мрежу и топлотне подстанице 

експлоатише рационално и економично и да их 

одржава у исправном стању.  

Енергетски субјект је дужан  да својим 

Планом развоја утврђује начин и динамику 

изградње новог и реконструкцију постојећег 

дистрибутивног система и других 

дистрибутивних капацитета за период од пет 

година.  

Енергетски субјект је одговоран за 

остваривање Плана развоја из става 2. овог члана 

о чему подноси годишњи извештај органу 

одређеном Статутом општине Лучани.  

Члан 27. 

Ремонт и друге радове на дистрибутивној 

мрежи и топлотним подстаницама, ради 

припремања за наредну грејну сезону, обавља 

Енергетски субјект, по престанку грејне сезоне и 

исте је дужна да заврши до 20. септембра текуће 

године.  

У периоду од 15. до 30. септембра, 

Енергетски субјект је дужан да изврши пробу 

функционисања свих делова дистрибутивне 

мреже, у складу са Правилима.  

Члан 28. 

Унутрашње инсталације објекта, који је 

прикључен на дистрибутивни систем, морају се 

одржавати у исправном стању.  

Радови на припреми унутрашњих 

инсталација за грејну сезону морају се завршити 

до 1. септембра текуће године.  

О одржавању унутрашњих инсталација 

старају се власници стамбеног или пословног 

простора, односно орган управљања зградом.  

Послове одржавања, власници стамбеног 

или пословног простора, односно орган 

управљања зградом, могу поверити правном лицу 

или предузетнику, који су регистровани за 

обављање те врсте послова.  

Обавеза власника стамбеног или 

пословног простора, односно органа управљања 

зградом је да отклоне све уочене недостатке на 

унутрашњим инсталацијама.  

У случају из става 4. овог члана, правно 

лице или предузетник који су овлашћени да 

одржавају унутрашње инсталације, имају обавезу 

да о извршеним радовима обавесте Енергетског 

субјекта. 
  

VI СНАБДЕВАЊЕ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

Члан 29. 

Енергетски субјект испоручује Купцу 

топлотну енергију и обезбеђује му на предајном 

месту потребну количину топлотне енергије, у 

току грејне сезоне.  

Члан 30. 

По Плану, грејна сезона почиње 15. 

октобра текуће и завршава се 15. априла наредне 

године.  
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Енергетски субјект ће 

испоручивати купцима топлотну енергију у 

периоду од 1. октобра текуће године, односно до 

30. aприла наредне године, уколико спољна 

температура три дана узастопно у 21 час буде +12 

°Ц или нижа од тога, према подацима 

Републичког хидрометеоролошког завода.  

Горња температурна граница рада 

Система је +14 °Ц.  

Члан 31. 

Енергетски субјект је дужан да врши 

испоруку топлотне енергије Купцима за 

загревање просторија у времену од најкасније 

05,00 часова до најраније 21,00 часа, уколико се 

стекну временски услови из члана 30. став 2. ове 

Одлуке.  

Енергетски субјект је дужан да испоручује 

топлотну енергију Купцима која ће омогућити 

температуре грејаних просторија на нивоу од 21 

°Ц са дозвољеним одступањем од ±1 °Ц.  

Енергетски субјект је дужан да постигне и 

одржава пројектоване параметре протока и 

температуре носиоца топлоте у топлотној 

подстаници, који обезбеђују да се у просторијама 

купца постигну пројектоване температуре, под 

условом да су инсталације код Купца исправне, 

правилно димензионисане и одржаване и да се 

објекат користи сагласно пројектној 

документацији.  

Уколико Купац у свом објекту има 

обезбеђене техничке услове (термостатске, 

радијаторске вентиле, регулационе вентиле са 

могућношћу затварања) температуру ће 

подешавати према сопственој потреби користећи 

расположива техничка решења.  

У случају да Купац нема техничких 

могућности за регулацију температуре у свом 

објекту, прекорачење температуре из става 2. овог 

члана ће за више испоручену топлотну енергију 

теретити Енергетског субјекта, на начин и под 

условима утврђеним Правилима.  

 

VII НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

КОНТИНУИТЕТА У СНАБДЕВАЊУ КУПАЦА 

ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

Члан 32. 

Енергетски субјект је дужан да организује 

свој рад и пословање на начин којим се 

обезбеђује:  

1) трајно и несметано пружање 

комуналних услуга Купцима под условима и на 

начин уређен законом, прописима и стандардима 

донесеним на основу закона;  

2) прописани или уговорени обим и 

квалитет комуналних услуга, који подразумева 

тачност у погледу рокова, сигурност Купаца у 

добијању услуга и здравствену и хигијенску 

исправност у складу са позитивним прописима;  

3) предузимање мера одржавања, развоја и 

заштите комуналних објеката, постројења и 

опреме, који служе за обављање комуналних 

делатности;  

4) развој и унапређење квалитета и врста 

комуналних услуга, као и унапређење 

организације и ефикасности рада.  

Испорука топлотне енергије купцима не 

може се ускратити, осим у случајевима и под 

условима утврђеним законом и овом Одлуком.  

У извршавању обавеза из става 1. овог 

члана, Енергетски субјект је дужан да предузима 

све потребне мере на одржавању дистрибутивног 

система, ради обезбеђења његове сталне погонске 

и функционалне исправности и безбедног 

коришћења, у складу са техничким и другим 

прописима и стандардима који се односе на 

услове експлоатације те врсте објеката и 

инсталација, њихову безбедност и услове заштите 

животне средине утврђене законом и другим 

прописима.  

Члан 33. 

У случају наступања непланираних или 

неочекиваних поремећаја или прекида у пружању 

комуналних услуга, односно обављању комуналне 

делатности, Енергетски субјект је дужан да одмах 

о томе обавести Комуналну инспекцију општине 

Лучани (у даљем тексту: Комунална инспекција) 

и да истовремено предузме мере за отклањање 

узрока поремећаја.  

Уколико Енергетски субјект то не учини у 

року који одреди Комунална инспекција, иста има 

право да предузме мере за хитну заштиту 

комуналних објеката и друге имовине која је 

угрожена на терет Енергетског субјекта.  
 

Члан 34. 

По пријему обавештења о непланираном 

прекиду испоруке, односно по утврђивању 

поремећаја или прекида у пружању комуналних 

услуга, Комунална инспекција  је дужна да:  

- одреди ред првенства и начин пружања 

услуга оним Купцима код којих би услед прекида 

настала опасност по живот и рад грађана или рад 

правних и физичких лица, или би настала 

значајна, односно ненадокнадива штета; 

- предузме мере за хитну заштиту 

комуналних објеката и друге имовине која је 

угрожена;  

- утврди разлоге и евентуалну одговорност 

за поремећај, односно прекид вршења делатности 

и учињену штету.  

Енергетски субјект је дужан да по налогу 

Комуналне инспекције врши ванредне послове у 

вези са обављањем комуналне делатности када је 

то неопходно за задовољавање потреба Купаца.  
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Члан 35. 

У случају поремећаја, односно прекида у 

испоруци топлотне енергије Купцима услед више 

силе, елементарних непогода, хаварија или других 

разлога који се нису могли предвидети, односно 

спречити, Енергетски субјект је обавезан да без 

одлагања предузме мере на отклањању узрока и 

последица поремећаја, односно прекида у 

испоруци и то:  

1. привремено обезбеди испоруку 

топлотне енергије купцима из алтернативних 

извора када је то могуће (пребацивање на друге 

изворе топлоте),  

2. радно ангажује запослене на отклањању 

узрока и последица поремећаја, односно разлога 

због којих је дошло до прекида у испоруци 

топлотне енергије купцима, као и да по потреби 

ангажује трећа лица у обезбеђењу услова за 

континуирану испоруку топлотне енергије 

купцима,  

3. хитно поправи и замени инсталације и 

уређаје којима се обезбеђује испорука топлотне 

енергије купцима, као и да заштити 

дистрибутивни систем од даљих хаварија,  

4. предузима и друге мере, које утврде 

надлежни органи општине Лучани.  
 

Члан 36. 

Орган одређен Статутом општине Лучани 

или од њега овлашћени орган, на предлог 

надлежног органа Енергетског субјекта може, 

привремено, док траје поремећај у 

функционисању дистрибутивног система, у току 

грејне сезоне, изменити или ограничити 

снабдевање Купаца у погледу трајања грејне 

сезоне, грејног дана, висине температуре у 

просторијама, као и приоритет у снабдевању.  
 

Члан 37. 

Енергетски субјект је обавезан да 

предузимање мера из члана 35. Одлуке организује 

тако да прекид у испоруци топлотне енергије 

Купцима, траје временски што краће.  
 

Члан 38. 

Енергетски субјект је дужан да у 

средствима јавног информисања или на други 

погодан начин обавести Купце о планираним или 

очекиваним сметњама и прекидима који ће 

настати или могу настати у пружању комуналних 

услуга, најкасније 24 сата пре очекиваног прекида 

у пружању тих услуга.  

Члан 39. 

Енергетски субјект је дужан да успостави 

лако доступне и бесплатне контакт линије за 

помоћ корисницима у вези с прикључењем на 

дистрибутивну мрежу и квалитетом и 

коришћењем комуналних услуга.  
 

VIII УГОВОР И ЕВИДЕНЦИЈА КУПАЦА 

Члан 40. 

Уговор о снабдевању топлотном 

енергијом мора бити закључен у писаној форми.  

Уговор садржи:  

- податке Енергетског субјекта и Купца,  

- потрошачки број Купца,  

- време прикључења,  

- предајно место (мерно место),  

- грејану површину,  

- енергетски разред грејаног објекта,  

- изведену инсталисану снагу,  

- податке о мерном инструменту,  

- увршћеност у тарифни систем за 

преузимање топлотне енергије,  

- начин обрачуна испоручене топлотне 

енергије,  

- начин и рокове плаћања,  

- услове и начин раскида Уговора,  

- рекламације и  

- друге податке који су битни за ову врсту 

Уговора.  

Члан 41. 

Уговор из члана 40. закључује се на 

неодређено време, осим ако се уговорне стране не 

договоре другачије.  

Уколико Купац не потпише Уговор, а није 

поднео захтев за отказ коришћења топлотне 

енергије, односно није поступио по члану 43. ове 

Одлуке, сматра се да је испоручену топлотну 

енергију примио и дужан је да исту плати. 
 

Члан 42. 

Уколико Купац трајно престане да 

користи зграду, стан односно пословне 

просторије, због отуђења или исељења, дужан је 

да поступи са одредбама Уговора којима су 

прописани услови и начин раскида Уговора.  

Нови Купац топлотне енергије је дужан да 

у писаној форми, такође извести Енергетског 

субјекта о околностима из става 1. овог члана и 

достави доказ о преносу власништва, односно 

права коришћења.  

Члан 43. 

Изузетно, у случају да Купац не достави 

Енергетском субјекту писано обавештење из 

члана 42. ове Одлуке, а Енергетски субјект 

провером утврди постојање новог Купца, истог ће 

увести у 

 

Евиденцију купаца, уколико зграда, стамбени 

односно пословни простор испуњава услове 

предвиђене Законом о планирању и изградњи.  

Нови Купац има обавезу да сноси све 

трошкове за испоручену топлотну енергију од 
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дана стицања права на усељење у 

зграду, стан, односно пословни простор.  
 

1. Евиденција купаца 

Члан 44. 

За потребе пословања, Енергетски субјект 

води Евиденцију купаца.  

Евиденција купаца која се односи на 

физичка лица, садржи следеће податке:  

- име и презиме, ЈМБГ и адресу,  

- податке о запослењу,  

- потрошачки број купца,  

- податке о објекту који је прикључен на 

дистрибутивну мрежу,  

- енергетски разред грејаног објекта,  

- податке о грејној инсталацији 

- број и датум закључења Уговора.  

Евиденција купаца која се односи на 

правна лица (укључујући и стамбену зграду и 

предузетнике), садржи следеће податке:  

- пословно име и седиште,  

- име, презиме и функцију одговорног 

лица,  

- број текућег рачуна,  

- порески идентификациони број,  

- матични број,  

- потрошачки број купца,  

- податке о објекту који је прикључен на 

дистрибутивну мрежу,  

- податке о грејној инсталацији,  

- енергетски разред грејаног објекта и  

- број и датум закључења Уговора.  

Све промене Енергетски субјект уредно 

ажурира, а подаци о претходном Купцу чувају се 

у Евиденцији купаца.  
 

IX ОБАВЕЗЕ ЕНЕРГЕТСКОГ СУБЈЕКТА И 

КУПЦА 

Члан 45. 

Енергетски субјект је у обавези да:  

1. одржава, развија и гради дистрибутивну 

мрежу, а у складу са расположивим финансијским 

средствима и динамиком изградње 

дистрибутивног система;  

2. врши надзор над изградњом топлотних 

подстаница, а на терет инвеститора;  

3. прикључује објекте на дистрибутивни 

систем у складу са законом, овом Одлуком и 

Правилима;  

4. врши ваздуширање грејне инсталације, 

у случају када постоји централни систем 

ваздуширања из топлотне подстанице;  

5. трајно чува комплетну техничку 

документацију у вези дистрибутивног система;  

6. организује дежурну службу за пријем 

рекламација и благовремено интервенисање у 

случају кварова на својој опреми и по 

рекламацијама Купаца;  

7. обавештава купце о стању 

дистрибутивног система и плановима његовог 

развоја, укупној потрошњи и динамици потрошње 

топлотне енергије, ценама и променама цене 

топлотне енергије и услуга, резултатима 

очитавања мерила топлоте и другим елементима 

од интереса за Купце;  

8. пре почетка грејне сезоне обавести 

Купце о пуњењу унутрашње инсталације, путем 

огласне табле и локалних медија;  

9. осавремењава системе мерења 

утрошене топлотне енергије, пропагира и 

стимулише системе мерења, који ће омогућавати 

да сваки Купац плаћа само оно што је и 

потрошио, а у циљу што рационалније потрошње 

топлотне енергије.  

Члан 46. 

Енергетски субјект је дужан да организује 

информациони сервис за директну телефонску 

комуникацију са Купцима топлотне енергије и 

корисницима енергетских услуга, а у циљу 

уредногпријема и евидентирања рекламација, као 

и благовремено и истинито информисање 

корисника о догађајима у систему.  

Информациони сервис ради 24 сата 

дневно у грејној сезони, а расположиви бројеви 

телефона објављују се у локалним медијима, 

интернет порталима и др.  

Информациони сервис ван грејне сезоне 

ради током редовног радног времена вршиоца 

делатности.  

Члан 47. 

Купац је у обавези да:  

1. топлотну енергију и унутрашњу 

инсталацију користи и одржава под условима, на 

начин и за намене утврђене овом Одлуком;  

2. овлашћеним лицима Енергетског 

субјекта омогући приступ топлотној подстаници, 

односно топлотном бројилу и прикључку, ради 

очитавања, провере исправности, отклањања 

кварова, замене и одржавања уређаја;  

3. омогући овлашћеним лицима 

Енергетског субјекта приступ ради прегледа и 

контроле унутрашње грејне инсталације;  

4. одржава простор, помоћну опрему и 

приступ до просторија где се налази топлотна 

подстаница;  

5. врши ваздуширање унутрашњих 

грејних инсталација, уколико инсталација 

ваздуширања није изведена до топлотне 

подстанице;  

6. прати обавештења Енергетског субјекта 

о сметњама при испоруци топлотне енергије;  

7. обавести Енергетског субјекта о 

сметњама при испоруци топлотне енергије и 

кваровима на унутрашњој инсталацији и опреми;  
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8. одговара за штету 

проузроковану Енергетском субјекту због својих 

интервенција на топлотној подстаници, 

унутрашњој топлотној инсталацији и уређајима;  

9. не препродаје испоручену топлотну 

енергију;  

10. омогући прикључење топлотне опреме 

трећег лица на прикључни вреловод, ако исти 

подноси додатно оптерећење и уколико је то 

треће лице измирило финансијске обавезе 

прикључења;  

11. у топлотној подстаници омогући 

Енергетском субјекту прикључивање уређаја за 

даљински пренос података о радним параметрима 

опреме, без одштетног захтева за постављање 

таквог уређаја;  

12. обавести Енергетског субјекта о квару 

уређаја;  

13. измирује плаћање својих обавеза у 

складу са овом Одлуком;  

14. не дозволи приступ трећим лицима у 

просторију у којој је смештена топлотна 

подстаница.  

Члан 48. 

Купцу није дозвољено да:  

1. без одобрења надлежног органа 

прикључује или искључује своју топлотну опрему 

са дистрибутивног система;  

2. без писане сагласности Енергетског 

субјекта празни и пуни водом унутрашњу 

инсталацију;  

3. без писане сагласности Енергетског 

субјекта мења прикључну снагу у објекту;  

4. користи своју топлотну опрему за 

уземљење електричних инсталација и уређаја;  

5. мења постављене протоке и 

температуре на опреми у топлотној подстаници и  

6. без писане сагласности Енергетског 

субјекта, изводи радове на својој топлотној 

опреми.  

Члан 49. 

Енергетски субјект и Купци су дужни да 

се узајамно информишу о неисправностима које 

примете на својој опреми, а које би могле утицати 

на нормалан рад опреме Енергетског субјекта и 

Купца.  
 

X МЕРЕЊЕ ИСПОРУЧЕНЕ ТОПЛОТНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ 

Члан 50. 

Свако предајно место мора бити 

снабдевено топлотним бројилом.  

Набавку и постављање топлотног бројила 

на предајном месту врши Енергетски субјект, о 

трошку купца.  

Тип, величину и начин постављања 

топлотног бројила одређује Енергетски субјект, у 

складу са Правилима.  

Топлотно бројило мора испуњавати све 

захтеве прописане законом и другим прописима.  

Топлотно бројило се уграђује на основу 

одобрења за прикључак, уз обавезан надзор и 

верификацију Енергетског субјекта.  

Члан 51. 

Топлотно бројило, односно топлотна 

подстаница представља место предаје енергије и 

место разграничења одговорности за предату 

енергију између Енергетског субјекта и Купца.  
 

Члан 52. 

Код свих категорија купаца, уколико 

постоје техничке могућности, уграђују се уређаји 

за расподелу трошкова испоручене топлотне 

енергије - делитељи, који ће служити за 

расподелу, обрачун и наплату топлотне енергије, 

измерене на централном топлотном бројилу.  

У новоизграђеним објектима, као и на 

новоизграђеним грејним инсталацијама купаца, 

који се снабдевају топлотном енергијом из 

заједничке топлотне подстанице, обавезна је 

уградња делитеља.  

Трошкове уградње делитеља сноси 

инвеститор објекта.  

У објектима који су прикључени на 

дистрибутивну мрежу Енергетског субјекта, 

делитељи ће се уградити уколико 51% купаца 

топлотне енергије у том објекту прихвате 

уградњу.  

За расподелу трошкова испоручене 

топлотне енергије у објекту може се уградити 

само једна врста делитеља, истог типа и истих 

карактеристика.  

Трошкове уградње делитеља сноси Купац, 

код постојећих прикључака, односно инвеститор, 

код нових прикључака.  

Делитељи представљају опрему Купца, 

који је дужан да исте одржава.  
 

Члан 53. 

Све радове у вези са поправком и заменом 

неисправних топлотних бројила, након 

преузимања од Купаца, као и након истека 

гарантног рока обавља Енергетски субјект или од 

њега овлашћено лице и сноси настале трошкове.  
 

Члан 54. 

Испоручена топлотна енергија мери се 

непосредно.  

У случају немогућности регистровања, 

односно очитавања утрошка топлотне енергије на 

топлотном бројилу (неисправност, оштећење, 

немогућност приступа и друго), испоручена 

топлотна енергија одређује се рачунским путем, 

према термофизичким карактеристикама објекта 

и стварним метеоролошким параметрима у 

обрачунском периоду.  
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Члан 55. 

Количина топлотне енергије утврђује се 

непосредно на основу очитавања топлотног 

бројила постављеног на мерном месту у топлотној 

подстаници.  

Уколико постоје техничке могућности, 

Енергетски субјект може да врши очитавање 

топлотног бројила даљински, без непосредног 

присуства код мерног уређаја.  

Уз посебан захтев од стране Купца, 

очитавање топлотног бројила врши се и уз 

њихово присуство.  

Члан 56. 

Купац је обавезан да Енергетском субјекту 

или од њега овлашћеном лицу обезбеди приступ 

до мерних уређаја ради очитавања потрошње и 

надзора над исправношћу уређаја.  
 

XI НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ТРОШКОВА 

ИСПОРУЧЕНЕ ТОПЛОНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

1. Расподела испоручене топлотне енергије 

за стамбени простор 

Члан 57. 

Испоручена и централно измерена 

топлотна енергија у одређеном временском 

периоду за Купце који су власници односно 

корисници стамбеног простора, у објектима 

колективног становања, распоређује се на сваку 

грејану стамбену јединицу из тог објекта. 

Расподела испоручене топлотне енергија 

на сваког Купца који је власник односно корисник 

стамбеног простора у вишеспратним објектима се 

врши на основу односа збирне затворене 

површине поједине стамбне јединице и збира 

затворених површина свих стамбених јединица у 

том вишеспратном објекту. 

Грејана површина се изражава у м2, а 

вредност се заокружује на два децимална места. 

 

2. Расподела испоручене топлотне енергије 

за пословни простор 

Члан 58. 

Испоручена и централно измерена 

топлотна енергија у одређеном временском 

периоду за Купце који су власници или 

корисници пословног простора, прикључених на 

заједничку топлотну подстаницу распоређује се 

на сваког купца који се снабдева топлотном 

енергијом са те подстанице. 

Расподела се врши на освнову односа 

збирне инсталисане снаге трошила појединог 

Купца и збира инсталисаних снага трошила свих 

купаца прикључених на предметну топлотну 

подстаницу. 
 

3. Расподела испоручене топлотне енергије 

за комбиноване просторе 

Члан 59. 

Испоручена и централно измерена 

топлотна енергија унутар објекта који има 

комбинован простор (стамбени и пословни) преко 

централне заједничке топлотне подстанице за 

одређени временски период са расподелом, 

посебно се обрачунава за Купце који су власници 

односно корисници стамбеног простора, а 

посебно за Купце који су власници односно 

корисници пословног простора. 

Расподела испоручене топлотне енргије 

посебно за Купце који су власници односно 

корисници стамбеног простора и посебно за 

Купце који су власници односно корисници 

пословног простора, који су прикључени на 

зајдничку подстаницу, се врши на основу збирне 

инсталисане снаге свих тошила утрађених унутар 

инсталације централног грејања код Купаца који 

су власници односно корисници пословног 

простора, у односу на збирну инсталисану снагу 

свих купаца прикључених на заједничку 

подстаницу. 

Расподела испоручене топлотне енергије 

из припадајућег дела за Купце који су власници 

односно корисници стамбеног простора се врши 

посебно за сваког Купца из ове тарифне групе на 

основу односа затворене површине поједине 

стамбене јединице и збира затворених површина 

свих стамбених јединица прикључених на 

предметну заједничку топлотну подстаницу. 

Грејана површина се изражава у м2, а 

вредност се заокружује на два децимална места. 

Расподела испоручене топлотне енергије 

из припадајућег дела за Купце који су власници 

односно корисници пословног простора се врши 

посебно за сваког купца на основу односа збрине 

инсталисане снаге трошила код појединог Купца 

и збира инсталисане снаге трошила код свих 

Купаца из ове тарифне групе прикључених на 

предметну заједничку топлотну подстаницу. 
 

4. Расподела испоручене топлотне енергије у 

објектима у којима постоје делитељи 

трошкова испоручене топлотне енергије 

Члан 60. 

Уколико се у објекту који се снабдева 

топлотном енергијом из заједничке топлотне 

подстанице уграђени делитељи код свих (100%) 

Купаца, расподела утрошене топлотне енергије се 

врши на тај начин што се 20% топлотне енргије 

измерене путем топлотног бројила у подстаници, 

распоређује на све купце сразмерно укупној 

затвореној површини стана или пословног 

простора, а 80% на основу података очитаних са 

предметних уређаја. 

Изузетно од претходног става, уколико се 

сви Купци топлотне енергије који се снабдевају са 

исте топлотне подстанице сагласе, расподела 



      Страна                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ                                Број  5/2018   42 

централно измерене топлотне 

енергије може се извршити на основу Елабората о 

заједничкој потошњи, а по претходно извршеној 

верификацији истог од стране Енергетског 

субјекта. 

Члан 61. 

У објектима колективног становања у 

којима су делитељи топлоте уграђени само код 

дела Купаца, Енергетски субјект је дужан да код 

преосталих Купаца исте угради у што краћем 

року. 

Обрачун утрошене топлотне енергије у 

објектима колективног становања у којима су 

делитељи топлоте уграђени само код дела Купаца, 

до момента уградње делитеља топлоте код свих 

Купаца, вршиће се на следћи начин: 

Од укупно измерене количине топлотне 

енергије рачунским путем, одреди се припадајући 

део енергије за Купце који немају уграђене 

делитеље, на основу инсталисане снаге грејних 

тела по формули: 

 
где је: 

Е (kWh) -утрошена топлотна енергија за 

дати период 

Q(W)- инсталисана снага унутрашње 

грејне инсталације 

h (h/dan)- грејни дан односно број часова 

грејања дневно 

t (dan)- број дана у обрачунском периоду 

ti max (oC)- максимална могућа унутрашња 

температура просторије. Стандардно износи 24 oC 

teSR (oC)- просечна спољна температура у 

обрачунском периоду, добијена од 

Хидрометеоролошког завода 

tePR (oC)- најнижа спољна температура, на 

основу које је пројектована унутрашња 

инсталација грејања, која не може бити нижа од -

20 oC. 

Разлика између укупно измерене топлотне 

енергије путем топлотног бројила у подстаници и 

топлотне енергије која је одређена за Купце који 

немају делитеље трошкова, представља део 

енергије који припада Купцима који имају 

уграђене делитеље трошкова. 

 Овако одређена количина топлотне 

енргије за Купце који имају уграђене делитеље 

трошкова распоређује се тако што се 20% 

топлотне енргије распоређује на све Купце 

сразмерно укупно затвореној површини стана, а 

80% на основу података очитаних са предметних 

уређаја. 

Изузетно, уколико се сви Купци топлотне 

енергије који се снабдевају са исте топлотне 

подстанице сагласе, расподела централно 

измерене топлотне енергије може се извршити на 

основу Елабората о заједничкој потрошњи, а по 

претходно извршеној верификацији истог од 

стране Енергетског субјекта. 
 

Члан 62. 

За Купца који намерно оштети или 

физички уклони делитељ, припдајући део 

утрошене топлотне енергије ће се одредити 

рачунским путем на основу инсталисане снаге, а 

по формули из члана 61. став 3. ове Одлуке.  
 

Члан 63. 

Енергетски субјект је дужан да рачуне за 

пружену услугу доставља без кашњења и у 

роковима који омогућавају да Купац прати 

остварену потрошњу и задужење за обрачунски 

период од највише месец дана.  
 

XII ОБРАЧУН И НАПЛАТА ИСПОРУЧЕНЕ 

ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Члан 64. 

Купац је дужан да Енергетском субјекту 

плаћа накнаду за испоручену топлотну енергију, 

обрачунату у складу са важећим прописима.  

Члан 65. 

Енергетски субјект је дужан да рачуне за 

пружену услугу доставља без кашњења и у 

роковима који омогућавају да Купац прати 

остварену потрошњу и задужење за обрачунски 

период од највише месец дана. 

Члан 66. 

 Обрачун накнаде за испоручену топлотну 

енергију врши се у складу са одредбама Уредбе о 

утврђивању Методологије за одређивање цене 

снабдевања крајњег купца топлотном енергијом. 

Сагласност на обрачунату накнаду из 

става 1. даје орган одређен Статутом општине 

Лучани. 

Члан 67. 

У случају техничких сметњи на мерном 

уређају, утрошена количина топлотне енергије се 

одређује: 

1) Преко инсталисане снаге грејних тела  

 
где је: 

Е (kWh) -утрошена топлотна енергија за 

дати период 

Q(W)- инсталисана снага унутрашње 

грејне инсталације 

h (h/dan)- грејни дан односно број часова 

грејања дневно 

t (dan)- број дана у обрачунском периоду 

ti (oC)- пројектована унутрашња 

температура просторије 
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teSR(oC)- просечна спољна 

температура у обрачунском периоду, добијена од 

Хидрометеоролошког завода 

tePR (oC)- најнижа спољна температура, на 

основу које је пројектована унутрашња 

инсталација грејања, која не може бити нижа од -

20 oC. 

2) Преко утрошене топлотне енергије из 

упоредног обрачунског периода. 

Овај вид обрачуна ће се примењивати у 

случају квара на мерном инструменту када 

мерење не функционише дуже од 24 часа у неком 

обрачунском временском интервалу, али се 

располаже подацима исправно измерене количине 

енергије за неки упоредни претходни период 

обрачуна. 

 

где је: 

Е (kWh) -утрошена топлотна енергија за 

дати период 

Еm (kWh)- измерена утрошена количина 

топлотне енергије у упоредном периоду када је 

мерење било исправно са истом инсталисаном 

снагом унутрашње грејне инсталације 

tR (dan)- број дана у периоду за који се 

рачунским путем одеђује количина потрошене 

енегије (грејни дан) 

tm (dan)- број дана у упоредном 

обрачунском периоду 

ti (oC)- пројектована унутрашња 

температура просторије 

teR (oC)- просечна спољна температура у 

обрачунском периоду, за које се рачунским путем 

одређује утрошена енергија, добијена од 

Хидрометеоролошког завода 

tem (oC) - просечна спољна температура, у 

упоредном обрачунском периоду, добијена 

мерењем и регистровањем температурних 

података на еталонираним мерилима локације 

Енергетског субјекта. 
 

Члан 68. 

Наплата вредности испоручене топлотне 

енергије врши се на основу рачуна које издаје 

Енергетски субјект месечно.  

Купци су дужни да своју месечну обавезу 

уплате у року који је наведен у рачуну. 

Уколико Купац не плати своју обавезу у 

року, обрачунава се камата у складу са законом. 

Коначан обрачун испоручене и преузете 

топлотне енергије у пословној години Енергетски 

субјект ће уручити Купцу најкасније до 25. 

фебруара наредне године. 
 

Члан 69. 

У периоду привремене испоруке топлотне 

енергије, обрачун испоручене топлотне енергије 

се врши према инвестиору. 

 

XIII ОТКАЗ КОРИШЋЕЊА ТОПЛОТНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ 

Члан 70. 

Купац има право да откаже коришћење 

топлотне енергије из система даљинског грејања 

Енергетског субјекта.  

 

 

 

Отказ из става 1. овог члана, Купац 

подноси Енергетском субјекту у писаној форми, 

пре почетка грејне сезоне, а најкасније до 15. 

августа.  

Енергетски субјект ће прихватити захтев 

за отказ коришћења топлотне енергије, под 

условом да:  

1) су обезбеђени технички и физички 

услови да објекат Купца не преузима топлотну 

енергију из система:  

(1) ако Купац има кућну топлотну 

подстаницу и нема заједничких 

преградних зидова и међуспратних 

конструкција са другим просторијама које 

се греју са система, искључење се врши 

физичким одвајањем довода примарне 

воде, сечењем и затварањем цевовода, на 

јавној површини;  

Технологија и начин искључења 

уређује се Елаборатом о верификацији 

испуњености услова за отказ коришћења 

топлотне енергије ( у даљем тексту: 

Елаборат) 

(2) ако купац захтева искључење 

свог објекта у згради колективног 

становања, технологију и начин одређује 

Елаборат.  

2) Купац плати трошкове ангажовања 

Енергетског субјекта везано за искључење, према 

важећем ценовнику.  

Испуњеност услова за отказ коришћења 

топлотне енергије, утврђује се Елаборатом, у 

складу са Правилима.  

Елаборат Купац доставља Енергетском 

субјекту, који је дужан да исти вреднује и да о 

истом изда писани извештај. У случају добијања 

сагласности на Елаборат, Купац је дужан да 

сходно Елаборату, изврши потребне техничке 

захвате најаксније до 14. септембра текуће године 

и после успешног извршења исте пријави 

Енергетском субјекту. 

Енергетски субјект ће комисијским 

прегледом вредновати исправност извршених 

радова и усклађеност са Елаборатом, о чему ће 
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саставити технички извештај на 

основу којег ће се раализовати промена статуса.  

Члан 71. 

Купац из члана 70. став 2. тачка 1) 

подтачка (2) ове Одлуке, након сачињавања 

Елабората, у обавези је да плаћа накнаду утврђену 

у складу са вредностима и елементима садржаним 

у Елаборату. 
  

XIV ОБУСТАВА ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ 

Члан 72. 

Енергетски субјект може привремено 

обуставити испоруку топлотне енергије Купцу, по 

писаној опомени:  

- уколико Купац својом опремом уноси 

сметње у испоруци топлотне енергије,  

- због одржавања, односно отклањања 

сметњи у раду на Купчевој топлотној опреми,  

- због проширења унутрашње топлотне 

инсталације и уређаја,  

- уколико Купац оштети своју или опрему 

вршиоца делатности, тако да је угрожен рад 

система даљинског грејања и уколико омета 

снабдевање топлотном енергијом других купаца,  

- уколико Купац преузима топлотну 

енергију без сагласности Енергетског субјекта,  

- уколико Купац не одржава своју опрему 

тако да обезбеђује неометан рад, односно 

снабдевање топлотном енергијом,  

- уколико Купац не омогући сигуран 

приступ и рад у простор у коме је Купчева 

топлотна опрема,  

- уколико Купац препродаје топлотну 

енергију,  

- уколико истекне рок за пробни рад 

Купчеве топлотне опреме, а Купац до истека рока 

не добије употребну дозволу,  

- уколико Купац писано не обавести 

Енергетског субјекта о власничким, статусним и 

другим променама које утичу на односе између 

Купца и Енергетског субјекта.  

Енергетски субјект може привремено 

обуставити испоруку топлотне енергије Купцу 

уколико не измири своје обавезе за пружену 

услугу у року од два месеца од дана доспелости 

обавезе.  

Енергетски субјект је дужан да Купца, у 

случају из става 2. овог члана, писаним путем 

упозори на Купчеву обавезу и да га позове да 

измири заостале обавезе у року који не може бити 

краћи од 30 дана од дана достављања упозорења.  

Забрањено је да Енергетски субјект 

обустави пружање услуге снабдевања топлотном 

енергијом, током трајања грејне сезоне, ако у 

домаћинству живи угрожени потрошач због 

узраста, посебних потреба или болести, у складу 

са законом.  

Уочене неправилности и недостатке, 

Купац је дужан да отклони у року од 15 дана од 

дана достављања опомене.  

Члан 73. 

По престанку разлога за обуставу 

испоруке топлотне енергије из члана 72. ове 

Одлуке, Енергетски субјект ће наставити са 

испоруком топлотне енергије, када Купац измири 

све настале трошкове према Енергетском 

субјекту, осим у случају из члана 72. став 2. ове 

Одлуке, када је Енергетски субјект дужан да 

настави са испоруком топлотне енергије у року од 

два дана од дана пријема уплате за заостали дуг.  
 

Члан 74. 

Енергетски субјект ће привремено 

обуставити испоруку топлотне енергије, по 

претходном обавештењу (допис, штампана или 

електронска средства јавног информисања и сл.) 

због одржавања, односно отклањања сметњи у 

раду на сопственој топлотној опреми.  
 

Члан 75. 

Уколико се обустави испорука топлотне 

енергије целом објекту, престаје свака 

одговорност Енергетског субјекта за унутрашњу 

топлотну опрему, уређаје и објекат Kупца.  

Поновна испорука топлотне енергије 

почеће када се отклоне разлози за обуставу и кад 

Купац измири све настале трошкове према 

Енергетском субјекту.  

Члан 76. 

Обустава испоруке топлотне енергије 

поједином стану или пословном простору у 

згради колективног становања врши се тако што 

се у дистрибутивним орманима искључи само 

конкретан стан или пословни простор.  

Уколико нема дистрибутивних ормана, 

обустава испоруке топлотне енергије врши се на 

тај начин што се грејна тела физички одвајају са 

система, сечењем и заваривањем прикључних 

цеви.  

У случају из става 1. и 2. овог члана, 

Kупац је у обавези да надокнади трошкове, према 

ценовнику Енергетског субјекта.  
 

XV РЕКЛАМАЦИЈЕ КУПАЦА 

Члан 77. 

Енергетски субјект је дужан да образује 

комисију за решавање рекламација Kупаца у 

чијем саставу морају да буду и представници 

евидентираних удружења и савеза.  
 

Члан 78. 

Купац може рекламирати:  

- недовољну температуру у свом објекту, 

осим у случајевима одређеним у члану 33. ове 

Одлуке,  
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- температуре изнад 

вредности из члана 31,  

- обрачун топлотне енергије и  

- друге услуге које му Енергетски субјект 

пружа.  

Члан 79. 

Рекламацију Купац доставља у писаној 

форми.  

Изузетно, рекламацију техничке природе, 

Купац може да достави путем телефона за пријем 

рекламација.  

Рекламацију на испостављени рачун, 

обрачун или Уговор, Купац је дужан да достави у 

року од 5 дана од дана пријема истих.  

Рекламација на температуру у објекту, 

уколико је оправдана, уважава се од момента 

подношења исте.  
 

Члан 80. 

У случају настанка техничких или других 

сметњи у испоруци топлотне енергије за које је 

одговоран Енергетски субјект, исти је дужан да 

приступи отклањању истих одмах, а најкасније у 

року од 24 часа.  

Члан 81. 

Енергетски субјект је дужан да 

евидентира сваку рекламацију Купца.  

Рекламације техничке природе, 

Енергетски субјект је дужан да евидентира и да 

по истим поступи у року од 24 часа, а најдуже у 

року од два дана, тако што ће записнички 

утврдити стање на лицу места и одмах 

приступити отклањању недостатака, уколико 

техничке могућности то дозвољавају, а иста се 

односи на опрему Енергетског субјекта.  

Записник садржи податке о објекту Купца, 

измереним температурама у грејаним 

просторијама, површини објекта, инсталисаној 

снази, стању грејних тела, стању грађевинског 

објекта, време и датум мерења, параметре у 

подстаници, а по потреби и друге неопходне 

податке.  

Записник потписује представник 

Енергетског субјекта и подносилац рекламације.  
 

Члан 82. 

Када се путем записника сачињеног у 

складу са чланом 81. ове Одлуке утврди да је 

загревање просторија испод температуре 

прописане овом Одлуком, Енергетски субјект 

приступа отклањању недостатака, уколико су 

недостаци на његовој страни.  

Уколико Енергетски субјект не буде у 

стану у заказано време или не омогући службеним 

лицима Енергетског субјекта, улазак у стан, 

рекламација се сматра неоснованом.  

Мерење температуре у просторијама врши 

се на 1,2 м од пода на средини просторије.  

На захтев надлежне инспекције, 

Енергетски субјект је дужан да врши мерење 

температуре у време и просторијама које 

инспектор одреди.  

У случају неоправдане рекламације, 

трошкове Енергетског субјекта сноси подносилац 

захтева, односно Купац.  

Висина трошкова се утврђује по 

ценовнику Енергетског субјекта.  
 

XVI НЕОВЛАШЋЕНО КОРИШЋЕЊЕ 

ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Члан 83. 

Забрањено је неовлашћено прикључивање 

објеката, уређаја или инсталација на систем 

даљинског снабдевања топлотном енергијом.  

Забрањено је коришћење топлотне 

енергије мимо мерних уређаја или мимо 

одобрених техничких услова.  

XVII НАДЗОР 

Члан 84. 

Надзор над применом одредаба ове 

Одлуке и над законитошћу рада Енергетског 

субјекта, врши Комунална инспекција општине 

Лучани.  

Члан 85. 

Комунална инспекција је, поред осталог, 

овлашћена да:  

1) изда прекршајни налог;  

2) поднесе захтев за вођење прекршајног 

поступка;  

3) поднесе пријаву надлежном органу за 

учињено кривично дело;  

Уколико комунални инспектор у 

обављању својих послова уочи повреду прописа 

из надлежности другог органа, обавестиће одмах 

о томе, писаним путем, надлежни орган.  
 

XVIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 86. 

Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 

динара, казниће се за прекршај Енергетски 

субјект ако:  

1. не закључи уговор из члана 14. ове 

Одлуке, уколико су испуњени сви услови за 

закључење истог;  

2. не поштује рок о почетку и завршетку 

грејне сезоне, сходно члану 30. ове Одлуке; 

3. не испоручује топлотну енергију, 

сходно члану 31. ове Одлуке;  

4. не води евиденцију о Купцима како је 

то предвиђено чланом 44. ове Одлуке;  

5. не поступи по рекламацији Kупца, 

сходно одредбама члана 77. ове Одлуке.  

Новчаном казном од 5.000 до 75.000 

динара казниће се за прекршај из става 1. овог 

члана, одговорно лице Енергетског субјекта.  

Члан 87. 
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Новчаном казном од 50.000 

до 1.000.000 динара, казниће се Купац као правно 

лице, за прекршај, ако:  

1. поступи супротно члану 47. ове Одлуке;  

2. без одобрења надлежног органа 

прикључује или искључује своју топлотну опрему 

са дистрибутивног система, сходно члану 48. став 

1. тачка 1. ове Одлуке;  

3. без писане сагласности Енергетског 

субјекта празни и пуни водом унутрашњу 

инсталацију, сходно члану 48. став 1. тачка 2. ове 

Одлуке;  

4. без писане сагласности Енергетског 

субјекта мења прикључну снагу у објекту сходно 

члану 48. став 1. тачка 3. ове Одлуке;  

5. користи своју топлотну опрему за 

уземљење електричних инсталација и уређаја, 

сходно члану 48. став 1. тачка 4. ове Одлуке;  

6. мења постављене протоке и 

температуре на опреми у топлотној подстаници, 

сходно члану 48. став 1. тачка 5. ове Одлуке;  

7. без писане сагласности Енергетског 

субјекта, изводи радове на својој топлотној 

опреми, сходно члану 48. став 1. тачка 6. ове 

Одлуке;  

8. не омогући овлашћеним лицима 

приступ мерним уређајима, сходно члану 56. ове 

Одлуке;  

9. ако искључи своју топлотну опрему са 

система снабдевања топлотном енергијом, 

супротно одредбама члана 70. ове Одлуке;  

10. не омогући Енергетском субјекту 

прилаз или улаз у објекат ради поступања по 

рекламацији или отклањања кварова на 

инсталацијама, сходно члану 77-82. ове Одлуке;  

11. самовољно изврши прикључење 

објекта и инсталација на систем снабдевања 

топлотном енергијом, или користи топлоту мимо 

мерних уређаја и супротно условима утврђеним 

Одлуком, сходно члану 83. ове Одлуке;  

12. не омогући инспекцијски надзор, 

сходно одредбама члана 84 и 85. ове Одлуке.  

Новчаном казном од 5.000 до 75.000 

динара динара, казниће се за прекршај из става 1. 

овог члана одговорно лице у правном лицу.  

Новчаном казном од 10.000 до 250.000 

динара, казниће се за прекршај из става 1. овог 

члана предузетник.  

Новчаном казном од 5.000 до 75.000 

динара, казниће се за прекршај из става 1. овог 

члана физичко лице.  

Члан 88. 

 Уколико Купац не омогући овлашћеним 

лицима приступ мерним уређајима у складу са 

чланом 56. ове Одлуке, издаће се прекршајни 

налог и то: 

1. За физичко лице 5.000,00 динара 

2. За правно лице 50.000,00 динара 

3. За одговорно лице у правном лицу 

5.000,00 динара 

4. За предузетника 10.000,00 динара. 
 

Члан 89. 

 Прекршајни налог садржи следеће поуке и 

упозорења: 

 1. Да се лице против кога је издат 

прекршајни налог, ако прихвати одговорност и у 

року од осам дана од дана пријема прекршајног 

налога плати половину изречене казне, ослобађа 

плаћања друге половине изречене новчане казне, 

 2. Да лице против кога је издат 

прекршајни налог може прихватити одговорност 

за прекршај и након истека рока од осам дана од 

пријема прекршајног налога ако пре поступка 

извршења добровољно плати целокупан износ 

изречене новчане казне, 

 3. Да лице против кога је издат 

прекршајни налог које не прихвата одговорност за 

прекршај има право да у року од осам дана од 

пријема прекршајног налога поднесе захтев за 

судско одлучивање тако што ће лично или преко 

поште предати прекршајни налог надлежном 

прекршајном суду уз назначење суда коме се 

захтев подноси, 

 4. Да ће лице против кога је издат 

прекшајни налог бити дужно да поред плаћања 

новчане казне утврђене прекршајним налогом 

надокнади судске трошкове у случају да затражи 

судско одлучивање а суд утврди да је одговран за 

прекршај, 

 5. Да ће прекршајни налог постати 

коначан и извршан по протеку рока од осам дана 

од дана пријема ако лице против кога је издат 

прекршајни налог у том року не плати новчану 

казну или не захтева судско одлучивање о 

издатом прекршајном налогу, 

 6. Да ће лице против кога је издат 

прекршајни налог у случају принудног извршења 

изречене новчане казне, бити дужно да надокнади 

трошкове извршења одређене решењем о 

принудној наплати, 

 7. Да ће се физичком лицу, предузетнику и 

одговорном лицу у правном лицу против кога је 

издат прекршајни налог неплаћена новчана казна 

заменити казном затвора или радом у јавном 

интересу. 
 

XIX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 90. 

Поступци за прикључење на топловодну 

мрежу или измене већ прикључених топлотних 

уређаја купца, који су започети пре ступања на 

снагу ове Одлуке, завршиће се по одредбама до 

тада важеће Одлуке о грејању.  
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Члан 91. 

Енергетски субјект је дужан да усклади 

своја општа акта са одредбама ове Одлуке  у року 

од 9 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

Енергетски субјект је дужан да закључи 

Уговоре о продаји топлотне енергије са свим 

Купцима, у складу са овом Одлуком, у року од 

годину дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.  
 

Члан 92. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке 

престаје да важи Одлука о грејању („Сл. гласник 

општине Лучани“, број 6/98 и 1/02) и делови 

Одлуке о заштити и коришћењу комуналних 

објеката („Сл. гласник општине Лучани“ број 

18/83, 2/94... и 1/06), који се односе на комуналне 

објекте топловодне мреже. 
 

Члан 93. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Лучани“, с тим што се одредбе главе X - 

Мерење испоручене топлотне енергије, главе XI - 

Начин расподеле трошкова испоручене топлотне 

енергије  и главе XII - Обрачун и наплата 

испоручене топлотне енергије, примењују од 15. 

октобра 2019 године.  
 

Скупштина општине Лучани 

У Гучи, 04.09.2018. године, број 06-49-8/2018-I 

                                       Председник 

  Зорица Милошевић, с.р.   

                                          
8. 

 

На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 - 

др. закон, 101/16 и 47/18) и члана 52. Статута 

општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ 

број 4/14), 

Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 04. 09. 2018. године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

РАДНИМ ОДНОСИМА, ПЛАТАМА, 

НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА 

ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И 

ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ 
 

Члан 1. 

 Члан 6а. Одлуке о радним односима, 

платама, накнадама и другим примањима 

изабраних, именованих и постављених лица у 

општини Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ 

бр. 9/13, 13/13, 16/14 и 10/15) мења се и гласи: 

 „Председник надзорног одбора јавног 

предузећа има право на накнаду у нето износу од 

4.000,оо динара по седници. 

 Чланови надзорног одбора јавног 

предузећа имају право на накнаду у нето износу 

од 3.000,оо динара по седници. 

 Председник надзорног, односно управног 

одбора јавне установе има право на накнаду у 

нето износу од 4.000,оо динара по седници. 

 Чланови надзорног, односно управног 

одбора јавне установе, имају право на накнаду у 

нето износу од 3.000,оо динара по седници. 

 Председник и чланови надзорног одбора 

јавног предузећа, председник и чланови 

надзорног, односно управног одбора јавне 

установе, имају право на накнаду трошкова 

превоза средствима јавног саобраћаја или за 

употребу сопственог путничког аутомобила 

учињених доласком на седницу одбора, у висини 

10% од  цене за један литар погонског горива по 

пређеном километру.  

 Право из става 5. овог члана остварује се 

на лични захтев“. 
 

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Лучани“. 
 

Скупштина општине Лучани 

У Гучи, 04.09.2018. године, број 06-49-9/2018-I 

                                       Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 

 

9. 

           На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи (,,Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14 -

др. закон, 101/16 и 47/18), члана 27. став 10,  а у 

вези са чланом 29. став 4. Закона о јавној својини 

(,,Сл. гласник РС“ број 71/11, 88/13 и 105/14), 

члана 3. став 2. Уредбе о условима прибављања и 

отуђења непокретности непосредном погодбом, 

давања у закуп ствари у јавној својини и 

поступцима јавног надметања и прикупљања 

писмених понуда (,,Сл. гласник РС“  број 24/12, 

48/15, 99/15 и 42/17), члана 34. став 3. и чланова 

37. и 38.  Одлуке о прибављању, располагању и 

управљању стварима у јавној својини општине 

Лучани (,,Сл. гласник општине Лучани“ број 3/16 

и 8/16), Одлуке о покретању поступка отуђења 

непокретности из јавне својине општине Лучани  

(„Сл. гласник општине Лучани“ број 5/18) и члана 

52. став 1. тачка 26. Статута општине Лучани 

(,,Сл. гласник општине Лучани“ број 4/14),  

Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 04. 09. 2018. године, донела је  
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О Д Л У К У 

O ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ 

СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

Члан 1. 

            ВРШИ СЕ ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ у 

корист Радојка Броћића из Гуче означене као 

део катастарске парцеле број 188/1 КО Гуча 

површине 0.00,07 ха, од укупне површине 0.14,20 

ха, двојне катастарске културе, и то: земљиште 

под зградом објектом у површини од: 23 м2, 20 м2, 

26 м2, 43 м2, 141 м2, 5 м2 и 152 м2, и њива 2. класе 

у површини од 0.10,10 ха, уписане у лист 

непокретности број 2811 КО Гуча као сусвојина 

Радојка Броћића из Гуче у реалном уделу од 

1413/1420 и Општине Лучани у реалном уделу од 

7/1420.    
 

Члан 2. 

 Отуђење непокретности из јавне својине 

општине Лучани врши се продајом земљишта из 

члана 1. ове Одлуке у поступку непосредне 

погодбе, за укупну купопродајну цену у износу од 

16.800,00 (шеснаестхиљадаосамстотина) динара, 

која цена је утврђена сходно процени 

Министарства финансија - Пореске управе - РЦ 

Крагујевац – Експозитура у Гучи број 060-464-08-

00006/2018 од 08. 02. 2018. године којом 

проценом је утврђено да тржишна вредност 

предметне непокретности износи 2.400,00 динара 

по м2 и која цена се има исплатити продавцу 

непокретности након закључења уговора о 

купопродаји. 
 

Члан 3. 

Међусобни односи између Општине 

Лучани и купца Радојка Броћића настали 

куповином земљишта из члана 1. ове Одлуке, 

ближе ће се уредити уговором о купопродаји 

земљишта означеног као део катастарске парцеле 

број 188/1 КО Гуча, који ће у име Општине 

Лучани закључити Председник општине Лучани 

или лице које он овласти, у Законом предвиђеном 

року. 

Члан 4. 

 Куповина непокретности врши се 

непосредном погодбом будући да је предметна 

катастарска парцеле у сусвојини странака у 

поступку, као и да се на истој налази седам 

објеката подносиоца захтева за које је покренут 

поступак озакоњења и чије окончање није могуће 

без претходно решених имовинско - правних 

односа. 

 Такође, удео који припада подносиоцу 

захтева знатно је већи од удела Општине Лучани 

и у складу са одредбама Закона о промету 

непокретности и Закона о основама 

својинскоправних односа право прече куповине 

припада сувласницима и упутно је предметни 

удео припојити уделу другог сувласника.  

 

Члан 5. 

Трошкове који настану поводом 

закључења и овере уговора, пореза на пренос 

апсолутних права и трошкове уписа права својине 

на предметним непокретностима у јавним 

књигама, сносиће уговорне стране сходно 

законским одредбама и одредбама уговора о 

купопродаји. 

 Ова Одлука и Уговор о купопродаји који 

ће бити закључен између Радојка Броћића и 

Општине Лучани, представљају основ да се 

изврши упис права својине у корист подносиоца 

захтева на непокретности из члана 1. ове Одлуке, 

без накнадне сагласности и присутности власника 

земљишта. 

Члан 6. 

              Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Лучани“. 

Скупштина општине Лучани 

У Гучи, 04.09.2018. године 

број 06-49-10-1/2018-I 

                                       Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 

 
 

10. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи (,,Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14 -

др. закон, 101/16 и 47/18), члана 27. став 10,  а у 

вези са чланом 29. став 4. Закона о јавној својини 

(,,Сл. гласник РС“ број 71/11, 88/13 и 105/14), 

чланова 2. и 3. Уредбе о условима прибављања и 

отуђења непокретности непосредном погодбом, 

давања у закуп ствари у јавној својини и 

поступцима јавног надметања и прикупљања 

писмених понуда (,,Сл. гласник РС“  број 24/12, 

48/15, 99/15 и 42/17), члана 34. став 3., 37. и 38.  

Одлуке о прибављању, располагању и управљању 

стварима у јавној својини општине Лучани (,,Сл. 

гласник општине Лучани“ број 3/16 и 8/16), 

Одлуке о покретању поступка отуђења 

непокретности из јавне својине општине Лучани  

(„Сл. гласник општине Лучани“ 5/18) и члана 52. 

став 1. тачка 26. Статута општине Лучани (,,Сл. 

гласник општине Лучани“ број 4/14),  

Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 04. 09. 2018. године, донела је  
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О Д Л У К У 

O ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ 

СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 
 

Члан 1. 

ВРШИ СЕ ОТУЂЕЊЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ у корист привредног 

друштва ,,Хидрокомерц“ ДОО Лучани,  

означених као: 

1. целе катастарске парцеле број: 1636/5 

КО Лучани, површине 0.01,57 ха, и 1639/7 КО 

Лучани, површине 0.00,25 ха, које су обе по 

начину коришћења остало вештачки створено 

неплодно земљиште, по врсти градско 

грађевинско земљиште, уписаних у лист 

непокретности број 1322 КО Лучани, као јавна 

својина општине Лучани, и  

2. делови катастарских парцела број: 

1643/4 КО Лучани површине 0.01,96 ха, од укупне 

површине 0.02,27 ха, 1640/5 КО Лучани површине 

0.00,07 ха, од укупне површине 0.01,39 ха, и 

1645/3 КО Лучани површине 0.00,02 ха, од укупне 

површине 0.02,22 ха, свих по начину коришћења 

остало вештачки створено неплодно земљиште, 

по врсти градско грађевинско земљиште, 

уписаних у лист непокретности број 1322 КО 

Лучани као јавна својина општине Лучани.  
 

Члан 2. 

 Отуђење непокретности из јавне својине 

општине Лучани врши се продајом земљишта из 

члана 1. ове Одлуке у поступку непосредне 

погодбе, за укупну купопродајну цену у износу од 

464.400,00 

(четристотшездесетчетирихиљадечетиристотине) 

динара, која цена је утврђена сходно процени 

Министарства финансија - Пореске управе - РЦ 

Крагујевац – Експозитура у Гучи број 060-464-08-

00038/2017 од 23.10.2017. године и 060-464-08-

00050/2017 од 28. 12. 2017. године којом 

проценом је утврђено да тржишна вредност 

предметних непокретности износим 1.200,00 

динара по м2, и која цена се има исплатити 

продавцу непокретности након закључења 

уговора о купопродаји.     
      

Члан 3. 

Међусобни односи између Општине 

Лучани и купца - привредног друштва 

,,Хидрокомерц“ ДОО Лучани  настали куповином 

земљишта из члана 1. ове Одлуке, ближе ће се 

уредити уговором о купопродаји земљишта 

означеног као целе катастарске парцеле број 

1636/5 и 1639/7 КО Лучани и делови од 

катастарских парцела број 1643/4, 1640/5 и 1645/3 

КО Лучани, који ће у име Општине Лучани 

закључити Председник општине Лучани или лице 

које он овласти, у Законом предвиђеном року. 

Члан 4. 

 Куповина непокретности врши се 

непосредном погодбом будући да су катастарске 

парцеле број 1636/5 и 1639/7 КО Лучани заузете 

изградњом магацина од стране овог привредног 

друштва који поред делова ових парцела заузима 

и делове суседних и то: 1636/3, 1637/5, 1637/2, 

1639/8, 1640/1 и 1640/7 КО Лучани, које су све у 

приватној својини овог субјекта, и за који је 

покренут поступак озакоњења, а који није могуће 

довршити без претходно решених имовинско-

правних односа. 

 У истом поступку и на исти начин врши се 

и отуђење делова од катастарских парцела број 

1643/4, 1640/5 и 1645/3 КО Лучани, будући да се 

оне налазе у оквиру производног комплекса овог 

предузећа, односно да са њим представљају 

функционалну целину, користе се од стране истог 

и суседне су катастарским парцелама које су у 

приватној својини подносиоца захтева.      

     

Члан 5. 

Трошкове који настану поводом 

закључења и овере уговора, пореза на пренос 

апсолутних права, трошкове парцелације и 

препарцелације предметних непокретности и 

трошкове уписа права својине на предметним 

непокретностима у јавним књигама, сносиће 

уговорне стране сходно законским одредбама и 

одредбама уговора о купопродаји. 

 Ова Одлука и Уговор о купопродаји који 

ће бити закључен између привредног друштва 

,,Хидрокомерц“ ДОО Лучани, кога заступа 

директор Душко Николић, и Општине Лучани, 

представљају основ да се изврши упис права 

својине у корист предузећа ,,Хидрокомерц“ ДОО 

Лучани на непокретности из члана 1. ове Одлуке, 

без накнадне сагласности и присутности власника 

земљишта.  
 

Члан 6. 

              Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Лучани“. 
 

Скупштина општине Лучани 

У Гучи, 04.09.2018. године, број 06-49-10-2/2018-I 

                                       Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 

11. 
 

             На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона 

о локалној самоуправи ( ,,Сл. гласник РС“ број 

129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 и 47/18), члана 27. 

став 10,  а у вези са чланом 29. став 4. Закона о 

јавној својини (,,Сл. гласник РС“, број 71/11, 88/13  
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и 105/14), члана 3. став 1. тачка 1) ставови 3. и 4. 

Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давања у 

закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда (,,Сл. 

гласник РС“,  број 24/12, 48/15, 99/15 и 42/17), 

чланова 34, 37. став 1. и 38. став 1. Одлуке о 

прибављању, располагању и управљању стварима 

у јавној својини општине Лучани (,,Службени 

гласник општине Лучани“, број 3/16 и 8/16), 

Одлуке о покретању поступка прибављања 

непокретности у јавну својину општине Лучани 

(„Сл. гласник општине Лучани“ бр. 5/18) и члана 

52. став 1. тачка 26. Статута Општине Лучани 

(„Сл. гласник општине Лучани“, број 4/14),  

Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 04. 09. 2018. године, донела је  
 

О Д Л У К У 

O ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У 

ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 
 

Члан 1. 

ВРШИ СЕ ПРИБАВЉАЊЕ У ЈАВНУ 

СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ непокретности 

означене као део од 0.00,62 ха катастарске 

парцеле број 475/5 КО Лис, чија је укупна 

површина 0.09,28 ха, тројне катастарске културе: 

земљиште под зградом - објектом у површини од 

58 м2, земљиште уз зграду - објекат у површини 

од 0.05,00 ха, и њива 5. класе у површини од 

0.03,70 ха, уписане у лист непокретости број 261 

КО Лис као приватна својина Вере (Миладин) 

Радуловић из Крстаца. 
 

Члан 2. 

 Прибављање у јавну својину земљишта из 

члана 1. ове Одлуке у поступку непосредне 

погодбе и то бестеретним правним послом - 

поклоном. 
 

Члан 3. 

Међусобни односи између Општине 

Лучани и власника Вере Радуловић настали 

бестеретним правним послом (поклоном), ближе 

ће се уредити уговором о поклону непокретности 

означене као део од  катастарска парцела број 

475/5 КО Лис, који ће у име Општине Лучани 

закључити Председник општине Лучани или лице 

које он овласти у Законом предвиђеном року. 
 

Члан 4. 

 Прибављање непокретности из става 1. ове 

Одлуке врши се бестеретним правним послом 

(поклоном) у складу са захтевом власника да се 

пренос исте у јавну својину општине Лучани 

изврши без накнаде, будући да је иста по свом 

положају (центар села) погодна да се употреби за 

намену која је истакнута у захтеву, односно за 

изградњу споменика изгинулим борцима у 

периоду од 1912 - 1918. године и 1941 - 1945. 

године, односно за решавање имовинско - 

правних односа који представљају нужан 

предуслов да се започети радови на овом пројекту 

доврше.  
 

Члан 5. 

Трошкове који настану поводом 

закључења и овере уговора, пореза на пренос 

апсолутних права и трошкове  уписа права 

својине на предметној катастарској парцели у 

јавним књигама, сносиће уговорне стране сходно 

законским одредбама и одредбама уговора о 

поклону. 

Трошкови парцелације дела од 0.00,62 ха 

катастарске парцеле број 475/5 КО Лис, а након 

израде пројекта од стране овлашћеног предузећа, 

а по закључењу уговора о поклону и уписа 

промене носиоца права, сносиће поклонопримац, 

односно општина Лучани.  

 

Члан 6. 

              Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Лучани“. 
 

Скупштина општине Лучани 

У Гучи, 04.09.2018. године 

број 06-49-11-1/2018-I 

                                       Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 
 

12. 

            На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи (,,Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14 -

др. закон, 101/16 и 47/18), члана 27. став 10, а у 

вези са чланом 29. став 4. Закона о јавној својини 

(,,Сл. гласник РС“ број 71/11, 88/13 и 105/14), 

члана 3. став 1. тачка 1) Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 

јавној својини и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда (,,Сл. гласник РС“  

број 24/12, 48/15, 99/15 и 42/17), члана 34. Одлуке 

о прибављању, располагању и управљању 

стварима у јавној својини општине Лучани (,,Сл. 

гласник општине Лучани“ број 3/16 и 8/16), 

Одлуке о покретању поступка прибављања 

непокретности у јавну својину општине Лучани 

(„Сл. гласник општине Лучани“ број 7/18) и члана 

52. став 1. тачка 26. Статута општине Лучани 

(,,Сл. гласник општине Лучани“ број 4/14),  

Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 04. 09. 2018. године, донела је  
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О  Д  Л  У  К У 

O ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У 

ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

Члан 1. 

ВРШИ СЕ ПРИБАВЉАЊЕ У ЈАВНУ 

СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ непокретности 

означених као делови катастарских парцела број: 

1) 3429/1 КО Гуча у површини од 0.07,08 

ха, од укупне површине 0.90,95 ха, по култури 

њива 3. класе, уписане у лист непокретности број 

2882 КО Гуча, као сусвојина Милана Протића из 

Београда и Горана Зарића из Виче; 

2) 3430 КО Гуча у површини од 0.00,77 ха, 

од укупне површине 0.09,38 ха, тројне 

катастарске културе, и то: земљиште под зградом 

- објектом у површини од 107 м2 и 48 м2, 

земљиште уз зграду - објекат 0.05,00 ха, и њива 3. 

класе у површини од 0.02,83 ха, уписане у лист 

непокретности број 102 КО Гуча, као приватна 

својина Милана Протића из Београда, 

3) 3431/2 у површини од 0.00,02 ха, од 

укупне површине 0.22,28 ха, двојне катастарске 

културе, и то: земљиште под зградом - објектом у 

површини од 65 м2, ливада 3. класе у површини 

од 0.21,63 ха, уписане у лист непокретности број 

102 КО Гуча, као приватна својина Милана 

Протића из Београда.    

  

Члан 2. 

 Прибављање у јавну својину врши се 

куповином земљишта из члана 1. ове Одлуке у 

поступку непосредне погодбе, за укупну 

купопродајну цену у износу од 566.640,00 

(петстотинашездесетшестхиљадашесточетрдесетд

инара), која цена је утврђена сходно процени 

Министарства финансија - Пореске управе - РЦ 

Крагујевац - Експозитура у Гучи број 060-464-08-

00035/2018 од 30. 10. 2017. године и процене број 

060-464-08-00008/2018 од 12. 02. 2018. године, 

којима је утврђено да тржишна вредност 

непокретности које се прибављају чланом 1. ове 

Одлуке износи 720,00 динара по м2, и која цена се 

има исплатити власнику непокретности након 

закључења уговора о купопродаји и уписа 

општине Лучани као носиоца права јавне својине 

на предметним непокретностима у јавним 

књигама. 
 

Члан 3. 

Међусобни односи између општине 

Лучани и власника Протић Милана из Београда 

настали куповином земљишта из члана 1. ове 

Одлуке, ближе ће се уредити уговором о 

купопродаји земљишта означеног као делови од 

катастарских парцела број 3429/1, 3430 и 3431/2, 

свих у КО Гуча, који ће у име општине Лучани 

закључити Председник општине Лучани  или 

лице које он овласти, у Законом предвиђеном 

року. 

Члан 4. 

 Куповина непокретности врши се 

непосредном погодбом будући да су делови од 

предметних непокретности већ заузети приликом 

изградње трасе некатегорисаног пута у насељеном 

месту Гуча и приликом формирања путног појаса 

уз исти, а да том приликом нису решени тако 

настали имовински односи, односно да власнику 

земљишта није извршена накнада за њихово 

изузимање, као и да се исте у целости и даље воде 

као његова приватна својина, као и да поменути 

начин прибављања представља једино могуће 

решење да се фактичко стање усагласи са стањем 

у евиденцији непокретности. 

 Такође, на овај начин ће општина Лучани 

као орган који управља путевима и који је дужан 

да реши имовинско - правне односе који настају 

изградњом некатегорисаних путева, извршити и 

своју обавезу прописану Одлуком о путевима 

(,,Сл. гласник општине Лучани“, број 6/09 и 6/13)  
             

Члан 5. 

Трошкове који настану поводом 

закључења и овере уговора, пореза на пренос 

апсолутних права и трошкове уписа права својине 

на предметној катастарској парцели у јавним 

књигама, сносиће уговорне стране сходно 

законским одредбама и одредбама уговора о 

купопродаји. 

 Ова Одлука и Уговор о купопродаји који 

ће бити закључен између општине Лучани и 

Протић Милана из Београда, представљају основ 

да се изврши упис права својине у корист 

општине Лучани на непокретности из члана 1. ове 

Одлуке, без накнадне сагласности и присутности 

власника земљишта.  

 

Члан 6. 

              Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Лучани“. 

Скупштина општине Лучани 

У Гучи, 04.09.2018. године 

број 06-49-11-2/2018-I 

                                       Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 

 

13. 

              На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи ( ,,Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14 

- др. закон, 101/16 и 47/18), члана 27. став 10,  а у 

вези са чланом 29. став 1. и 4.  Закона о јавној 

својини (,,Сл. гласник РС“ број 71/11, 88/13 и 

105/14), члана 2. и члана 3. став 2. Уредбе о 
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условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давања у 

закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда (,,Сл. 

гласник РС“ број 24/12, 48/2015, 99/2015 и 

42/2017), члана 34. став 3. и члана 37. и 38. 

Одлуке о прибављању, располагању и управљању 

стварима у јавној својини општине Лучани (,,Сл. 

гласник општине Лучани“ број 3/16 и 8/16), као и 

члана 52. став 1. тачка 26. Статута општине 

Лучани (,,Сл. гласник општине Лучани“ број 

4/14),  

Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 04. 09. 2018. године, донела је  
 

О Д Л У К У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА 

НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 
 

  Члан 1. 

ПРИСТУПА СЕ отуђењу непокретности 

из јавне својине општине Лучани у корист 

Бранка (Миљко) Давидовић из Лучана, улица 

Југословенске армије број 19.  
 

Члан 2. 

Непокретност која се отуђује из јавне 

својине општине Лучани у корист лица наведеног 

у члану 1. ове Одлуке означена је као део 

катастарске парцеле број 2148/1 КО Лучани, 

површине 0.00,76 ха, од укупне површине 0.17,95 

ха, тројне катастарске културе, и то: земљиште 

под зградом - објектом у површини од 44 м2, 

земљиште под делом зграде у површини од 25, 13, 

1 и 8 м2, и њива 3. класе у површини од 0.17,04 ха, 

упине у лист непокретности број 3 КО Лучани, 

као јавна својина општине Лучани.  
 

Члан 3. 

           Поступак отуђења непокретности из члана 

2. ове Одлуке извршиће се непосредном погодбом 

у поступку који ће провести Општинска управа 

општине Лучани у складу са Законом о јавној 

својини и подзаконским прописима за укупну 

купопродајну цену у износу од 136.800,00 

(стотридесетшестхиљадаосмстотина) динара, која 

је одређена на основу податка о тржишној 

вредности земљишта који је Општинска управа 

општине Лучани прибавила од Министарства 

финансија - Пореске управе - РЦ Крагујевац - 

Експозитура у Гучи број 060-464-08-00051/2017 

од 28. 12. 2017. године,  којим  је утврђено да она 

за непокретности које су предмет овог поступка 

износи 1.800,00 динара по м2. 
 

Члан 4. 

            Поступак отуђења непокретности у складу 

са одредбама Закона о јавној својини и Уредбом о 

условима прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 

јавној својини и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда, спровешће 

Комисија у саставу: 

 1.ДрагославВасилић,председник Комисије 

 2. Ана Плазинић, заменик председника 

Комисије 

 3. Дубравка Карић, члан Комисије 

 4. Мина Аврамовић, члан Комисије 

 5. Љиљана Бркић, члан Комисије. 
 

Члан 5. 

            Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Лучани“. 
 

Скупштина општине Лучани 

У Гучи, 04.09.2018. године 

број 06-49-12/2018-I 

                                       Председник 

  Зорица Милошевић, с.р. 
 

14. 

             На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи (,,Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14 - 

др. закон, 101/16 и 47/18) и члана 52. Статута 

Општине Лучани (,,Сл. гласник општине 

Лучани“, број 4/14),  

Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 04. 09. 2018. године, донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 
 

1. Покриће губитка ЈКП „Комуналац 

Лучани“ Лучани из претходних година у износу 

од 14.203.107,71 динар извршити из добити по 

основу пренетих потраживања из 2013. године. 
 

2. Ову одлуку објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“ 
 

Скупштина општине Лучани 

У Гучи, 04.09.2018. године 

број 06-49-13/2018-I 

                                       Председник 

  Зорица Милошевић, с.р.

   

15. 

               На основу члана 27. Закона о јавној 

својини („Сл. гласник РС“ број 24/12, 88/13, 

105/14, 104/16 - др. закон, 108/16 и 113/17),  члана 

32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 и 47/18), 

члана 52. Статута општине Лучани („Сл. гласник 

општине Лучани“ број 4/14) и члана 20. Одлуке о 

прибављању, располагању и управљању стварима 

у јавној својини општине Лучани („Сл. гласник 

општине Лучани“ број 3/16 и 8/16) 
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  Скупштина општине 

Лучани на седници одржаној 04. 09. 2018. године, 

донела је  
 

О  Д   Л   У   К   У 
 

 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Општинској 

управи општине Лучани да покрене поступак 

отуђења покретних ствари - следећих возила у 

својини општине Лучани: 

 - ZASTAVA CORAL ECONOMIC, 

регистарске ознаке LU 003 VČ, 

 - ZASTAVA YUGO SCALA, регистарске 

ознаке LU 003 YN, 

 - SHEVROLET EPICA, регистарске ознаке 

LU 002 MG, 

 - ŠKODA SUPER B, регистарске ознаке 

LU 004 SS, 

 - OPEL INSIGNIA, регистарске ознаке LU 

007 RR. 
 

 2. Отуђење ће се извршити у складу са  

Законом о јавној својини („Сл. гласник РС“ број 

24/12, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 108/16 и 

113/17), законом којим се уређују јавне набавке и 

Одлуком о прибављању, располагању и 

управљању стварима у јавној својини општине 

Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ број 3/16 

и 8/16). 
 

 3. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Лучани“.  

 

Скупштина општине Лучани 

У Гучи, 04.09.2018. године 

број 06-49-14/2018-I 

                                       Председник 

                      Зорица Милошевић, с.р. 

  

16. 

              На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи (,,Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14 - 

др. закон, 101/16 и 47/18) и члана 52. Статута 

Општине Лучани (,,Сл. гласник општине 

Лучани“, број 4/14),  

Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 04. 09. 2018. године, донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

1. Даје се сагласност на Одлуку Управног 

одбора ЈП „Рзав“ Ариље о расподели добити по 

редовним финансијским извештајима за 2017. 

годину, број 472/2018 од 25. 05. 2018. године. 
 

2. Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“ 

 

Скупштина општине Лучани 

У Гучи, 04.09.2018. године 

број 06-49-15-1/2018-I 

                                       Председник 

              Зорица Милошевић, с.р. 

 

17. 

 

 На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи (,,Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14 - 

др. закон, 101/16 и 47/18) и члана 52. Статута 

општине Лучани (,,Сл. гласник општине Лучани“, 

број 4/14),  

Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 04. 09. 2018. године, донела је  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

1. Даје се сагласност на Одлуку Управног 

одбора ЈП „Рзав“ Ариље о прихватању 

информација о стању дуга јавних комуналних 

предузећа, број 473/2018 од 25. 05. 2018. године. 

 

2. Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“ 

Скупштина општине Лучани 

У Гучи, 04.09.2018. године, број 06-49-15-2/2018-I 

                                       Председник 

               Зорица Милошевић, с.р. 

 

18. 

              На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи (,,Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14 - 

др. закон, 101/16 и 47/18) и члана 52. Статута 

Општине Лучани (,,Сл. гласник општине 

Лучани“, број 4/14),  

Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 04. 09. 2018. године, донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

1. Даје се сагласност на Одлуку Управног 

одбора ЈП „Рзав“ Ариље о усвајању Извештаја 

независног ревизора о ревизији редовних 

годишњих финансијских извештаја Јавног 

предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 

2017. годину, број 471/2018 од 25. 05. 2018. 

године. 
 

2. Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“ 
 

Скупштина општине Лучани 

У Гучи, 04.09.2018. године 

број 06-49-15-3/2018-I 

                                       Председник 

               Зорица Милошевић, с.р. 
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19. 

            На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи (,,Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14 - 

др. закон, 101/16 и 47/18) и члана 52. Статута 

Општине Лучани (,,Сл. гласник општине 

Лучани“, број 4/14),  

Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 04. 09. 2018. године, донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

1. Даје се сагласност на Одлуку Управног 

одбора ЈП „Рзав“ Ариље, број 486/2018 од 27. 07. 

2018. године којом се предлаже оснивачима ЈП 

„Рзав“ Ариље да се за директора ЈП „Рзав“ Ариље 

по спроведеном конкурсу именује Зоран 

(Александар) Бараћ, дипломирани електро 

инжењер из Чачка, на период од четири године. 
 

2. Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“ 
 

Скупштина општине Лучани 

У Гучи, 04.09.2018. године, број 06-49-15-4/2018-I 

                                       Председник 

               Зорица Милошевић, с.р. 

      

20. 

             На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи (,,Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14 - 

др. закон, 101/16 и 47/18) и члана 52. Статута 

општине Лучани (,,Сл. гласник општине Лучани“, 

број 4/14),  

Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 04. 09. 2018. године, донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

1. Даје се сагласност на Статут Културног 

центра општине Лучани, број 398-XVII од 30. 04. 

2018. године. 
 

2. Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“ 

Скупштина општине Лучани 

У Гучи, 04.09.2018. године, број 06-49-16/2018-I 

                                       Председник 

             Зорица Милошевић, с.р.
  

21. 

             На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи (,,Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14 - 

др. закон, 101/16 и 47/18) и члана 52. Статута 

општине Лучани (,,Сл. гласник општине Лучани“, 

број 4/14),  

Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 04. 09. 2018. године, донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

1. Даје се сагласност на измене и допуне 

Статута Библиотеке општине Лучани, број 329/17 

од 23. 08. 2018. године. 
 

2. Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“. 

Скупштина општине Лучани 

У Гучи, 04.09.2018. године 

број 06-49-17/2018-I 

                                       Председник 

             Зорица Милошевић, с.р. 

  

22. 
 

             На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи (,,Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14 - 

др. закон, 101/16 и 47/18) и члана 52. Статута 

општине Лучани (,,Сл. гласник општине Лучани“, 

број 4/14),  

Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 04. 09. 2018. године, донела је  

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

1. Прихвата се извештај о раду Дома 

здравља Лучани у  2017. години. 
 

2. Овај закључак објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“ 

Скупштина општине Лучани 

У Гучи, 04.09.2018. године, број 06-49-18/2018-I 

                                       Председник 

             Зорица Милошевић, с.р. 

 

23. 

               На основу члана 32. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 

129/07 и 83/14 - др. закон, 101/16 и 47/18), члана 

116. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/17 и 27/18 – 

др. закон) и члана 52. тачка 11. Статута општине 

Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ број 

4/14),  

 Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 04. 09. 2018. године, донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу и именовању чланова 

Школског одбора Основне школе 

„Академик Миленко Шушић“ Гуча 
 

1. Разрешавају се дужности члана 

Школског одбора Основне школе „Академик 

Миленко Шушић“ Гуча: 

- Ненад Кузмановић из Гуче, представник 

локалне самоуправе и 

- Драгана Васић, представник родитеља. 
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2. Именују се за чланове 

Школског одбора Основне школе „Академик 

Миленко Шушић“ Гуча: 

- Јована Рајовић из Гуче, представник 

локалне самоуправе 

- Јелена Томић из Гуче, представник 

родитеља.  
 

 3. Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“. 

Скупштина општине Лучани 

У Гучи, 04.09.2018. године, број 06-49-19-1/2018-I 

                                       Председник 

             Зорица Милошевић, с.р. 

24. 

                На основу члана 32. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 

129/07 и 83/14 - др. закон, 101/16 и 47/18), члана 

116. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/17 и 27/18 - 

др. закон) и члана 52. тачка 11. Статута општине 

Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 4/14),  

 Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 04. 09. 2018. године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу и именовању члана 

Школског одбора Основне школе  

„Милан Благојевић“ Лучани 

 

1. Разрешава се дужности члана Школског 

одбора Основне школе „Милан Благојевић“ 

Лучани: 

- Милољуб Јовичић, представник 

родитеља. 

2. Именује се за члана Школског одбора 

Основне школе„Милан Благојевић“ Лучани: 

 

- Снежана Топаловић из Лучана, 

представник родитеља.  

 

 3. Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“. 

Скупштина општине Лучани 

У Гучи, 04.09.2018. године, број 06-49-19-2/2018-I 

                                       Председник 

               Зорица Милошевић, с.р. 
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