
На основу члана 76. Закона о становању и одржавању зграда („Службени 
гласник РС“, бр. 104/16), члана 35. став 2., члана 168. Закона о прекршајима 
(„Службени гласник РС“, бр. 65/13, 13/16 и 98/16 – одлука УС), члана 32. став 1. тачка 
6) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/07, 
83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон), и члана 33. става 1. тачке 6) Статута Града 
Пожаревца („Службени гласник Gрада Пожаревца“, бр. 17/16 - пречишћен текст) 
Скупштина Града Пожаревца на седници одржаној 29.9.2017. године,  донела је  

 

О Д Л У К У 
О ОПШТИМ ПРАВИЛИМА КУЋНОГ РЕДА  У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО-

ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА  

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овом одлуком прописују се општа правила кућног реда у стамбеним и стамбено-

пословним зградама (у даљем тексту: зграда) на територији Града Пожаревца. 
Под кућним редом, у смислу става 1. овог члана, подразумевају се права и 

обавезе станара зграде у циљу несметаног становања и правилног коришћења 
стамбеног, стамбено-пословног простора у згради, заједничких просторија, заједничких 
делова зграде, заједнички ограђеног простора који припада згради, инсталација, уређаја 
и опреме зграде у погледу њихове употребе, чувања од оштећења, и одржавања 
чистоће, реда и мира у згради. 

Овом одлуком нарочито се одређује дозвољени ниво буке у коришћењу 
посебних делова зграде (стан, пословни простор, гаража, гаражно место или гаражни 
бокс), као и услови под којима се могу обављати одређене привредне делатности у 
стамбеној згради, односно стамбено-пословној згради, како се власницима станова не 
би реметио мир у коришћењу станова.  

Правилима власника може се прописати и кућни ред зграде који не може бити у 
супротности са општим правилима кућног реда прописаним овом одлуком. 

 
Члан 2. 

О кућном реду у згради старају се станари и органи управљања зградом: 
скупштина стамбене заједнице и управник.  

Станаром зграде, у смислу ове одлуке, сматра се: власник стана и других 
посебних делова зграде, носилац станарског права, закупац стана као и подстанари 
ових лица, сустанар, чланови њиховог породичног домаћинства као и друга лица која 
станују са њима и власник, односно корисник пословне просторије у згради, као и лица 
запослена у пословним просторијама у згради (у даљем тексту: станари).  

Стамбену заједницу чине сви власници посебних делова стамбене, односно, 
стамбено-пословне зграде. Стамбена заједница има статус правног лица, који стиче 
тренутком када најмање два лица постану власници два посебна дела. Стамбена 
заједница има матични број, ПИБ и текући рачун и уписује се у регистар стамбених 
заједница који води Град Пожаревац. 

Скупштину стамбене заједнице чине сви власници станова и других посебних 
делова зграде.  



            Седница скупштине одржава се најмање два пута годишње а заказује је 
управник. Надлежности, право гласа, рад и одлучивање, кворум, записник и 
одговорност стамбене заједнице уређени су законом. 
 Стамбена заједница има управника кога бира скупштина стамбене заједнице, из 
редова чланова скупштине стамбене заједнице и коме мандат траје четири године. Ако 
скупштина стамбене заједнице не изабере новог управника у року од 30 дана од дана 
када је стамбена заједница остала без управника, из било ког разлога, сваки власник 
посебног дела има право да захтева покретање поступка пред надлежним органом 
Града Пожаревца за именовање професионалног управника. 

Права и обавезе управника, професионално управљање - организатор 
професионалног управљања, стицање и престанак овлашћења за обављање послова 
професионалног управника, надлежност професионалног управника, регистар 
професионалналних управника, поверавање управљања професионалном управнику, 
поверавање управљања професионалном управнику на основу одлуке стамбене 
заједнице или правилима власника као и увођење принудна управа регулисани су 
законом. 
   

Члан 3. 
У сваком улазу у зграду станари, односно управник, дужни су да на видном 

месту истакну ову одлуку.  
Списак станара и списак заједничких просторија са назнаком њихове намене, 

дужан је да поседује управник.  
            Управник стамбене заједнице успоставља и води евиденцију о власницима 
посебних делова, власницима самосталних делова и лицима којима су заједнички или 
посебни делови зграде издати у закуп, односно на коришћење по другом основу (за 
физичка лица име, презиме и ЈМБГ, а за правна лица пословно име, адреса седишта и 
матични број). 

Власник стана дужан је да управнику пријави промену станара, односно број 
станара у року од осам дана од дана настале промене. Власник пословне просторије 
дужан је да управнику пријави промену закупца ако је пословну просторију издао у 
закуп, у року од осам дана од дана настале промене. 
            Власник посебног дела који је издао свој посебани део у закуп трећем лицу, а 
уговорио је да треће лице учествује у трошковима одржавања и управљања зградом, 
дужан је да у року од 30 дана од дана издвања посебног дела у закуп обавести 
управника зграде да ће закупац учествовати у трошковима одржавања и управљања 
зградом. 

У случају промене станара, односно броја станара, управник је дужан да 
ажурира списак станара.  
 

Члан 4. 
Заједничке просторије зграде, у смислу ове одлуке, су: тавански простор, 

вешерница, просторија за сушење веша, подрум, бицикларница, просторија за рад 
органа стамбене заједнице, просторија за смештај смећа и разног отпада, остава за 
смештај опреме за текуће одржавање зграде, заједничка остава и слично.  

Заједнички делови зграде су делови зграде који не представљају посебан или 
самостални део зграде, који служе за коришћење посебних или самосталних делова 
зграде, односно згради као целини, као што су: заједнички простори (степеништа, 
улазни простори и ветробрани, заједнички ходник и галерија, тавански простор, 
подрум, бицикларница, сушионица за веш, заједничка тераса и друге просторије 
намењене заједничкој употреби власника посебних делова или самосталних делова 



зграде и др.), заједнички грађевински елементи (темељи, носећи зидови и стубови, 
међуспратне и друге конструкције, конструктивни део зида или зидна испуна, 
изолација и завршна обрада зида према спољашњем простору или према заједничком 
делу зграде, стрехе, фасаде, кров, димњаци, канали за проветравање, светларници, 
конструкција и простори за лифт и друге посебне конструкције и др.), као и заједничке 
инсталације, опрема и уређаји (унутрашње електричне, водоводне и канализационе, 
гасоводне и топловодне инсталације, лифт, громобрани, апарати за гашење, откривање 
и јављање пожара, безбедносна расвета, телефонске инсталације и сви комунални 
прикључци који су намењени заједничком коришћењу), ако не представљају саставни 
део самосталног дела зграде и не чине саставни део посебног дела зграде, односно не 
представљају део инсталација, опреме и уређаја који искључиво служе једном 
посебном делу. 

Заједнички ограђен простор који припада згради, у смислу ове одлуке је 
двориште зграде које служи за потребе свих станара и користи се у складу са његовом 
наменом.  

Заједничке инсталације, опрема и уређаји зграде, у смислу ове одлуке, су: 
унутрашње електричне, водоводне и канализационе, гасоводне и топловодне 
инсталације, лифт, громобрани, апарати за гашење, откривање и јављање пожара, 
безбедносна расвета, телефонске инсталације и сви комунални прикључци који су 
намењени заједничком коришћењу и друго.  
            Инсталације, уређаји и опрема зграде, у смислу ове одлуке су: инсталација 
водовода, топловода и канализације, електро, плинске инсталације, ПТТ, ТВ и 
громобранске инсталације, противпожарна-хидрантска мрежа, лифтовска постројења, 
као и одговарајуће подстанице, хидрофорска постројења, разводни ормани и сл. 

 
Члан 5. 

У заједничким просторијама, заједничким деловима зграде и заједнички 
ограђеном простору који припада згради, забрањено је држати друге ствари, осим оних 
које су нужне за њихово наменско коришћење.  

Заједничке просторије зграде, заједнички делови зграде, заједнички ограђен 
простор који припада згради, заједничке инсталације, опрема и уређаји зграде служе за 
потребе свих станара и станари су дужни да их користе са пажњом доброг домаћина и 
да их чувају од оштећења и квара.  
 

II ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СТАНАРА 
 

Члан 6. 
Станови морају бити обележени бројевима, а станари су дужни да бројеве 

уредно одржавају.  
Станари су дужни да заједничке просторије зграде, заједничке делове зграде, 

заједнички ограђен простор који припада згради и заједничке инсталације, опрему и 
уређаје зграде, после употребе доведу у ред, а кључ од заједничке просторије односно 
заједничког дела зграде, врате лицу које је одредио орган управљања зградом.  

 
Члан 7. 

Власник посебног дела, односно власник самосталног дела зграде, дужан је да: 
1) употребом, односно коришћењем свог посебног, односно самосталног дела не 

омета коришћење других делова зграде; 



2) свој посебан, односно самостални део зграде одржава у стању којим се не 
отежава, не онемогућава и не ремети уобичајена употреба осталих делова 
зграде; 

3) одржава заједнички део зграде који чини саставни део његовог посебног, 
односно самосталног дела зграде у границама могућности вршења овлашћења 
употребе тог дела; 

4) учествује у трошковима одржавања и употребе заједничких делова зграде и 
катастарске парцеле на којој се налази зграда, у мери и на начин одређен овим 
законом; 

5) трпи употребу заједничких делова зграде у складу са њиховом наменом од 
стране власника самосталних делова или лица која раде по њиховом налогу, 
односно пролажење трећих лица ради доласка до одређеног посебног, односно 
самосталног дела зграде; 

6) дозволи пролаз кроз свој посебан, односно самостални део зграде или његову 
употребу на други примерен начин ако је то нужно за поправку, односно 
одржавање другог дела зграде или испуњење друге законске обавезе. 

 Право да захтева испуњење обавеза од власника посебног дела зграде имају 
сваки власник посебног дела зграде, власник самосталног дела зграде и стамбена 
заједница, у складу са својим правом које произлази из обавезе власника посебног дела 
зграде. 
 Власник посебног, односно самосталног дела зграде који је дужан да дозволи 
пролаз кроз свој посебан део зграде или његову употребу на други примерен начин у 
складу са тачком 6) став 1. овог члана има право да захтева да његов посебни, односно 
самостални део зграде буде враћен у стање у коме се налазио пре него што је дозволио 
пролаз или његову употребу, односно има право на накнаду штете која је причињена 
пролазом или употребом на посебном, односно самосталном делу зграде. 

 
Члан 8. 

Станари су дужни да за време кише, снега и других временских непогода, 
обезбеде да прозори и улази на заједничким просторијама и заједничким деловима 
зграде буду затворени.  

Станари су дужни да са прозора, тераса, балкона и лођа уклањају снег и лед, при 
чему морају водити рачуна да не оштете заједничке просторије и заједничке делове 
фасада, и да не угрожавају безбедност осталих станара и пролазника. 

Станари су дужни да обезбеде чишћење снега и уклањање леда испред зграде. 
Станари, односно орган управљања зградом, дужни су да у зимском периоду 

предузму мере заштите од смрзавања и прскања водоводних, канализационих и 
топловодних инсталација и уређаја у становима, заједничким и пословним 
просторијама.  

Станари су дужни да обезбеде прозоре и друге отворе на подруму решетком или 
густом жичаном мрежом.  

Члан 9. 
Станари су дужни да обезбеде да улаз у зграду, приступ заједничким деловима 

зграде и заједничким просторијама буду слободни ради несметаног пролаза и у њима је 
забрањено одлагање материјала и понашање које на било који начин нарушава њихову 
функционалност, хигијену и чистоћу (остављање намештаја, уређаја, смећа, разног 
отпада, уношење блата и друго).  

Станари су дужни да огревни материјал држе у подруму, а у зградама без 
подрума, на местима која одреде станари, односно орган управљања зградом.  



Није дозвољена припрема и цепање огревног материјала у становима и на 
другим местима која за то нису одређена.  
            Одмах по уношењу огревног материјала у подрум или друга за то одређена 
места, станар је дужан да очисти и доведе у ред место на којем је материјал био 
истоварен. 
            Држање течног гаса (бутана), течних горива (лож уља) и других запаљивих 
материјала мора бити у складу са законским и другим прописима којима је регулисана 
ова област. 
 

Члан 10. 
Није дозвољено са прозора, тераса, балкона и лођа трешење тепиха, постељине и 

других ствари, као и бацање смећа и отпада свих врста.  
Није дозвољено бацање отпадака и других предмета у лавабое, каде и друге 

санитарне уређаје који су повезани на канализациону инсталацију, а који би могли 
загушити или оштетити инсталације.  
 

Члан 11. 
На прозорима, терасама, балконима и лођама забрањено је држање ствари, 

односно предмета који би услед пада могли повредити, оштетити или упрљати 
пролазнике и возила. 

Цвеће у саксијама може се држати на прозорима, терасама, балконима и лођама 
или на ивици истих само у одређеним сигурносним посудама, а заливање цвећа мора се 
обављати тако да вода не кваси фасаду зграде, балконе, терасе или пролазнике и 
возила.  
            Није дозвољено на терасама, балконима и лођама држање ствари и предмета 
који нарушавају изглед зграде (намештај, огревни материјал и слично). 

 
 

Члан 12. 
Станари су дужни да улазну капију или улазна врата држе откључана, осим ако 

зграда има спољне сигналне уређаје за позивање станара.  
Станари су дужни да улазну капију или улазна врата закључавају у времену од 

23,00 до 4,00 сата наредног дана лети, и од 22,00 до 5,00 сати наредног дана зими, ако 
зграда нема спољне сигналне уређаје за позивање станара.  

Станари који даљинским управљачем отварају улазну капију ради уласка или 
изласка возила из гараже или дворишта, дужни су да провере да ли је капија закључана 
после уласка или изласка возила из гараже или дворишта.  
 

Члан 13. 
У сваком улазу у зграду, правно лице или предузетник коме је поверено 

одржавање зграде, дужно је да на видном месту истакне упутство о начину пријаве 
квара на инсталацијама, уређајима и опреми зграде. 

Орган управљања зградом дужан је да на видном месту истакне обавештење о 
томе коме се станари могу обратити у случају квара лифта, инсталација, уређаја или 
опреме зграде и код кога се налазе кључеви од просторија у којима су постављене 
инсталације, уређаји и опрема зграде. 

Станари су дужни да оштећења и кварове одмах пријаве субјектима из става 1. 
овог члана, односно управнику или станару одређеном за пријем и прослеђивање 
оваквих обавештења. 

 



Члан 14. 
Упутство за употребу лифта мора бити видно истакнуто.  

             Лифт се не може користити противно својој намени и носивости, односно за 
пренос тешког грађевинског материјала, намештаја и опреме за стан, који по својој 
тежини и димензијама нису примерени техничким карактеристикама лифта. 

У случају квара на лифту, исти се мора одмах искључити из употребе. На 
вратима лифта се мора истаћи јасно и читљиво упозорење да је у квару. О насталом 
квару се мора обавестити правно лице или предузетник коме је поверено одржавање 
лифта, о чему се стара орган управљања зградом.  

Орган управљања зградом се стара о редовној контроли исправности лифта, 
противпожарних уређаја и уређаја за узбуну у згради.  

 
Члан 15. 

Заједнички ограђен простор, станари зграде или више суседних зграда, могу 
уредити у складу са важећим урбанистичким планом у сарадњи са надлежним органом 
за послове послови уређивања и коришћења грађевинског земљишта, урбанистичког и 
просторног планирања. 

Члан 16. 
 Уређење простора за игру и забаву деце, станари зграде или више зграда, могу 
уредити у складу са важећим планским актима који важе за територију Града 
Пожаревца. 
 

Члан 17. 
Све просторије у којима су смештана бучна постројења (дизел-агрегати, 

котларнице, хидрофорске станице, топлотне предајне станице, машинске просторије, 
возно окно, погонска опрема за проветравање и скл.) не могу се граничити са 
стамбеним просторијама и морају се изоловати од конструкције зграде.    

У становима, заједничким и пословним просторијама у згради није дозвољено 
постављати или демонтирати инсталације, опрему и уређаје зграде, без сагласности 
предузећа коме је поверено одржавање ових инсталација, или вршити друге преправке 
без одобрења власника стана или пословног простора, односно носиоца права 
располагања на стану или пословном простору.  

Одобрење из става 2. овог члана, подразумева прибављање и других одобрења 
надлежних органа, када су у питању радови за које је, у складу са законом, обавезно 
прибављање таквог одобрења.  

 
Члан 18. 

Лице које изводи грађевинске, грађевинско-занатске и инсталатерске радове у 
згради или на згради, дужно је да претходно о томе обавести орган управљања зградом, 
односно станаре, и пријави дан почетка, врсту и трајање радова, и да по обављеном 
послу просторије у згради које су биле предмет радова или на било који начин везане за 
извођење радова, остави у исправном стању.  

Обавезу обавештавања из става 1. овог члана, има и станар када изводи радове у 
стану или пословним просторијама, као и обавезу да прикаже одобрење из члана 17. ове 
одлуке, органу управљања зградом.  

Радови из става 1. и 2. овог члана, осим у случајевима хаварије и потребе за 
хитним интервенцијама, не могу се изводити у време одређено као време одмора. 

 
 
 



Члан 19. 
При коришћењу стана, заједничких просторија, заједнички ограђеног простора 

који припада згради, забрањено је виком, буком, трчањем, скакањем, играњем лопте и 
сличним поступцима ометати станаре у мирном коришћењу стана.  

Радним данима у времену од 16,00 до 18,00 сати и од 22,00 до 7,30 сати наредног 
дана, а у данима викенда (субота и недеља) и празника у времену од 16,00 до 18,00 сати 
и од 22,00 до 8,00 сати наредног дана, станари се морају понашати на начин који 
обезбеђује потпуни мир и тишину у згради (време одмора).  

Орган управљања зградом може самостално да одреди и други временски 
период као време одмора и та одлука мора бити истакнута на огласној табли зграде 
заједно са овом одлуком.  

Члан 20. 
 Станари који у становима и пословним просторијама, држе мачке, псе и друге 
животиње, дужни су да поступају у складу са посебним прописима града о држању 
животиња. 

Члан 21. 
 Станари морају на својим подрумским просторијама обезбедити решетку или 
густу жичану мрежу која спречава убацивање предмета који могу да изазову пожар или 
друга оштећења зграде. 
 

Члан 22. 
Станари, односно орган управљања зградом, дужни су да у зимском периоду 

предузму мере заштите од смрзавања и прскања водоводних и канализационих 
инсталација и уређаја у становима, заједничким и пословним просторијама. 
 

Члан 23. 
Није дозвољено бацати или остављати отпатке и другу нечистоћу по степеништу 

или другим заједничким просторијама, лифту, инсталацијама, опреми и уређајима у 
згради и у дворишту. 

Није дозвољено прљати или на било који начин оштећивати зидове, врата, 
прозоре, инсталацију, опрему и уређаје и све друге делове зграде. 

Није дозвољено уништавати и оштећивати ограде, зеленило и све друге елементе 
уређења површине око зграде. 
 

Члан 24. 
Станари, односно орган управљања зградом морају омогућити дезинфекцију, 

дезинсекцију и дератизацију заједничких просторија у згради по налогу овлашћене 
установе и надлежне инспекције.  

У погледу изношења и депоновања кућног смећа, као и отпадака који не спадају 
у кућно смеће (кабасто), примењују се одговарајући прописи града који регулишу ову 
област. 

 
Члан 25. 

Јединица локалне самоуправе ће посебним актом одредити ниво буке у 
коришћењу посебних делова зграде (стан, пословни простор, гаража, гаражно место 
или гаражни бокс), како се власницима станова не би реметио мир у коришћењу 
станова.  
 

 



Члан 26. 
Јединица локалне самоуправе ће посебном одлуком одредити услове под којима 

се могу обављати одређене привредне делатности у стамбеној згради, односно 
стамбено-пословној згради, како се власницима станова не би реметио мир у 
коришћењу станова.  

 
Члан 27. 

Правилима власника може се прописати и кућни ред зграде, који не може бити у 
супротности са овом одлуком.  

 
 

Члан 28. 
У сваком улазу у зграду станари, односно упрвник, дужни су да на видном месту 

истакну кућни ред зграде, који не може бити у супротности са овом одлуком.  
 

III НАДЗОР 
 

Члан 29. 
Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врше надлежни органи за 

инспекцијске послове Градске управе Града Пожаревца.  
Управник стамбене заједнице је дужан да пружи помоћ службеном лицу из става 

1. овог члана, тако што указује на појединачне пропусте станара и даје податке о 
станарима који се не придржавају кућног реда у згради.  

 
Члан 30. 

 Комунално-полицијске послове обавља комунални полицајац у складу законом 
утврђеним овлашћењима. 
 

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 31. 
Новчаном казном у фиксном износу од 5.000 динара казниће се за прекршај 

станари као физичка лица, ако:  
1. не поступају у складу са чланом 5. став 1. ове одлуке,  
2. не поступају у складу са чланом 6. став 1. и 2. ове одлуке,  

             3. не поступају у складу са чланом 17. став 2. ове одлуке,  
4. не поступају у складу са чланом 18. став 1. и 2. ове одлуке 
5. не поступају у складу са чланом 19. став 1. и 2. ове одлуке 
6. не поступају у складу са чланом 20. ове одлуке,  
7. не поступају у складу са чланом 21. ове одлуке и 
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном казном у 

фиксном износу од 15.000 динара, односно правно лице новчаном казном у фиксном 
износу од 30.000 динара и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у фиксном 
износу од 5.000 динара.  

Члан 32. 
Новчаном казном у фиксном износу од 20.000 динара, казниће се за прекршај 

зграда као правно лице, ако орган управљања зградом:  
1. не истакне у сваком улазу на видном месту ову одлуку (члан 3 став 1) и кућни 

ред  (члан 28.),  



2. не предузме у зимском периоду мере заштите од смрзавања и прскања 
водоводних, канализационих и топловодних инсталација и уређаја у становима, 
заједничким и пословним просторијама (члан 8. став 4.),  

3. не истакне на видном месту обавештење о томе коме се станари могу 
обратити у случају квара лифта, инсталација, уређаја или опреме зграде, и код кога се 
налазе кључеви од просторија у којима су постављене инсталације, уређаји и опрема 
зграде из члана 3. став 4. ове одлуке (члан 13. став 2.),  

4. се не стара о искључењу лифта из употребе у случају квара, не истакне на 
вратима лифта упозорење да је у квару и о насталом квару не обавести правно лице или 
предузетника коме је поверено одржавање лифта (члан 14. став 2.), и  

5. се не стара о редовној контроли исправности лифта, противпожарних уређаја 
и уређаја за узбуну у згради (члан 14. став 4.).  

 
Члан 33. 

Новчаном казном у фиксном износу од 30.000 динара, казниће се за прекршај 
правно лице коме је поверено одржавање зграде, ако не истакне на видном месту у 
сваком улазу у зграду, упутство о начину пријаве квара на инсталацијама, уређајима и 
опреми зграде (члан 13. став 1.). 

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник коме је поверено 
одржавање зграде новчаном казном у фиксном износу од 20.000 динара.  
 

Члан 34. 
Новчаном казном у фиксном износу од 5.000 динара, казниће се физичко лице 

ако не поступи у складу са чланом 18. став 1. ове одлуке. 
Новчаном казном у фиксном износу од 5.000 динара, казниће се физичко лице 

као станар ако не поступи у складу са чланом 18. став 2. ове одлуке. 
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном казном у 

фиксном износу од 10.000 динара. 
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се правно лице новчаном казном у 

фиксном износу од 20.000 динара и одговорно лице у правном лицу новчаном казном 
од 5.000 динара.  
 

Члан 35. 
Новчаном казном на лицу места у фиксном износу од 5.000 динара казниће се за 

прекршај станар као физичко лице, ако:  
1. у заједничким просторијама, заједничким деловима зграде и заједнички 

ограђеном простору који припада згради, држе друге ствари, осим оних које 
су нужне за њихово наменско коришћење (члан 4. став 1.), 

2.  не поступају у складу са чланом 8. став 1, 2. и 3. ове одлуке, 
3. не поступају у складу са чланом 9. ове одлуке.  
4. не поступају у складу са чланом 10. ове одлуке.  
5. не поступају у складу са чланом 11. ове одлуке.  
6. не поступају у складу са чланом 12. ове одлуке.  

            7. не поступају у складу са чланом 23. ове одлуке.  
Новчаном казном у фиксном износу од 5.000 динара казниће се за прекршај из 

става 1. овог члана правно лице и предузетник, као станари. Новчаном казном на лицу 
места у фиксном износу од 5.000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана 
одговорно лице у правном лицу.  



 
Члан 36. 

 Комунални инспектор или комунални полицајац, у оквиру својих надлежности 
издаје у писаној форми прекршајни налог у складу са законом којим је прописана 
садржина прекршајног налога, за прекршаје за које су прописане новчане казне у 
фиксном износу у члану 29. ове одлуке.  
 Комунални инспектор или комунални полицајац издаће прекршајни налог 
уколико је прекршај откривен на једна од следећих начина: 

1. непосредним опажањем приликом контроле, надзора или прегледа, као и увидом 
у службеној евиденцији надлежног органа; 

2. увидом у податке који су добијени уз помоћ уређаја за надзор или мерење; 
3. приликом инспекцијског или друог надзора прегледом документације, 

просторија и робе или а други законом прописани начин.  
Прекршајни налог се састоји од оригинала и две копије. Оригинал се уручује лицу 

против кога се издаје прекршајни налог, а копију задржава орган који је прекршајни 
налог издао. 

Прекршајни налог се уручује присутном лицу за кога се сматра да је учинило 
прекршај у моменту откривања прекршаја.  

Лице против кога је издат прекршајни налог својим потписом на одговарајућем 
месту у налогу потврђује његов пријем.  

Ако је лице за кога се сматра да је учинило прекршај одсутно и када околности 
откривања или природа прекршаја то захтевају, достављање прекршајног налога ће се 
извршити путем поште или доставне службе, у складу са одредбама закона о 
прекршајима. 

Ако присутно лице против кога се издаје прекршајни налог одбије да прими налог 
комунални инспектор или комунални полицајац упозориће га на последице одбијања 
пријема, унети у прекршајни налог забелешку о одбијању пријема, дан и час када је 
пријем одбијен чиме се сматра да је прекршајни налог уручен.  

Лице против кога је издат прекршајни налог у року од осам дана од дана пријема 
прекршајног налога не плати изречену казну или не поднесе захтев за судско 
одлучивање о издатом прекршајном налогу, сматраће се да је прихватио одговорност 
пропуштањем а прекршајни налог ће постати коначан и извршан. 

Прекршајни налог са констатацијом коначности и забележбом да новчана казна није 
плаћена, комунални инспектор или комунални полицајац доставља надлежном 
прекршајном суду ради спровођења извршења у складу са законом. 

Лице против кога је издат прекршајни налог може прихватити одговорност за 
прекршај и након истка рока од осам дана од дана пријема прекршајног налога ако пре 
поступка извршења добровољно плати целокупни износ изречене новчане казне. 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 37. 

 Применом ове одлуке, престаје да важи Одлука о кућном реду у стамбеним и 
стамбено - пословним зградама на територији Града Пожаревца ("Службени гласник 
Града Пожаревца", бр. 4/2011). 
 Одербе члана 17. став (1), које се односе на обавезу власника бучних постројења 
(дизел-агрегати, котларнице, хидрофорске станице, топлотне предајне станице, 
машинске просторије, возно окно, погонска опрема за проветравање и скл.) да иста 
изолују од конструкције зграде примењују се у року од 12 месеци од ступања на снагу 
овог закона. 

 



Члан 38.  
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Града Пожаревца". 
 Ову одлуку објавити на интернет страници Града Пожаревца. 
 

У Пожаревцу, 29.9.2017. године    Број: 012-06-151/5 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

         

                                                                                            Бојан Илић, с.р. 

 


