Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 352-1270/21-V
Датум: 23. децембар 2021. године
Крагујевац
Градско веће, на основу члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 129/07, 83/14- др. закон,
101/16-др. закон и 47/18), члана 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца (''Службени
лист града Крагујевца'', број 8/19), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу
(''Службени лист града Крагујевца'', бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члана 49. став 3.
Пословника о раду Градског већа (''Службени лист града Крагујевца'', број 23/21-пречишћен
текст), на седници одржаној дана 23. децембра 2021. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
о утврђивању Предлога одлуке о изменама
Oдлуке о комуналном реду
I
Утврђује се Предлог одлуке о изменама Oдлуке о комуналном реду и упућује се
Скупштини града Крагујевца на разматрање и доношење.
II За представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одређује се
Владимир Максимовић, члан Градског већа за комуналне делатности.
Образложење
Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога одлуке о изменама
Oдлуке о комуналном реду (у даљем тексту: Закључак), садржан је у члану 46. став 1. тачка
1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члану 59. став 1. тачка 1.
Статута града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број 8/19), члану 2. став 1.
тачка 1. Одлуке о Градском већу (''Службени лист града Крагујевца'', бр. 25/15-пречишћен
текст и 12/19) и члану 49. став 3. Пословника о раду Градског већа (''Службени лист града
Крагујевца'', број 23/21-пречишћен текст), којима је утврђено да је Градско веће предлагач
аката које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о
процедуралним питањима и иницира доношење и предлагање одлука и других аката, као и
начин решавања појединих питања.
Разлог за доношење овог закључка је процедуралног карактера и основ је за
упућивање Предлога одлуке о изменама Oдлуке о комуналном реду, Скупштини града
Крагујевца, на разматрање и доношење.
ПРЕДСЕДНИК,
Никола Дашић,с.р.
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Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за комуналне послове
Број: XXVIII-386 /21
Датум: 22. децембар 2021. год.
Крагујевац
ГРАДСКО ВЕЋE
- за председника Градског већа Градска управа за комуналне послове, припремила је, у складу са чланом 52. став
1. тачка 1. у вези са чланом 66. став 7. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'' број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон),
чланом 68. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'' број
8/19), чланом 11. став 1. алинеја четврта Одлуке о организацији градских управа града
Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'' број 37/21-пречишћен текст) и упућује
Градском већу, на разматрање и одлучивање:
Нацрт одлукe о изменама Oдлуке
о комуналном реду
Нацрт одлукe о изменама Oдлуке о комуналном реду (''Службени лист града
Крагујевца'' број 18/14-пречишћен текст, 38/14, 9/15, 44/2015, 3/16, 9/17, 11/18, 18/18, 34/18,
33/19, 39/20-др.одлука и 16/21), припремљен је у складу са одредбама:
1.
члана 32. став 1. тачка 6. у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'' број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и
111/21-др.закон)
2.
члана 40. став 1. тачка 2. Статута града Крагујевца („Службени лист града
Крагујевца“ број 8/19);
као и у складу са одредбама:
- Правилника о припреми, достављању и контроли нацрта/предлога аката који се упућују
Градском већу (''Службени лист града Крагујевца'' број 21/21) и
- Јединственим методолошким правилима за припрему прописа и других општих аката
(''Службени лист града Крагујевца'' број 23/21).
Предлажемо да у дневни ред седнице уврстите Нацрт одлукe о изменама Oдлуке о
комуналном реду и уколико то учините, за представника предлагача на седници Градског
већа одређује се Владимир Максимовић, члан Градског већа за комуналне делатности.
ВД НАЧЕЛНИКА,
Зорица Ђорић,с.р.
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Скупштина града Крагујевца, на основу члана 32. став 1. тачка 6. у вези са чланом 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'' број 129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. став 1. тачка 2. Статута
града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“ број 8/19), на седници одржаној дана __.
децембра 2021.године, доноси
ОДЛУКУ
о изменама Oдлуке о комуналном реду
Члан 1.
У члану 60. Одлуке о комуналном реду (''Службени лист града Крагујевца'' број 18/14пречишћен текст, 38/14, 9/15, 44/15, 3/16, 9/17, 11/18, 18/18, 34/18, 33/19, 39/20-др.одлука и
16/21) – у даљем тексту: Одлука, у ставу 4. речи: ''ЈП "Путеви" Крагујевац'' замењују се
речима: "ЈКП Шумадија Крагујевац".
Члан 2.
У члану 65. Одлуке, став 2. речи: ''ЈП "Путеви" Крагујевац'' замењују се речима: "ЈКП
Шумадија Крагујевац".
Члан 3.
Овлашћује се Одбор за нормативна акта да изврши правно техничку редакцију,
утврди и објави пречишћен текст Одлуке о комуналном реду.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града
Крагујевца''.

Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о изменама Одлуке о комуналном реду (у
даљем тексту: Одлука) садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 6. у вези са чланом
66. став 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'' број 129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. став 1. тачка 2. Статута
града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 8/19) којима је прописано да
Скупштина доноси прописе и друга општа акта из надлежности Града.
Разлог за доношење Одлуке садржан је у неопходности усклађивања Одлуке о
комуналном реду (''Службени лист града Крагујевца'' број 18/14-пречишћен текст, 38/14, 9/15,
44/15, 3/16, 9/17, 11/18, 18/18, 34/18, 33/19, 39/20-др.одлука и 16/21) са изменама оснивачког
акта јавног предузећа у чијој надлежности је обављање делатности од општег инереса која
се односи на управљање путевима.
Доношење Одлуке има за циљ стварање правне сигурности којом се обезбеђује да
надлежно јавно предузеће буде благовремено обавештено о радовима који се изводе на
путној инфраструктури, како би донело упутства за које је надлежно.
Чланом 1. Одлуке извршена је измена члана 60. став 4. Одлуке о комуналном реду
''Службени лист града Крагујевца'' број 18/14-пречишћен текст, 38/14, 9/15, 44/15, 3/16, 9/17,
11/18, 18/18, 34/18, 33/19, 39/20-др.одлука и 16/21) тако да након измене гласи:
''У случајевима из става 3. овог члана, инвеститор радова је дужан да о започетом
раскопавању одмах обавести комуналног инспектора и ЈП "Путеви" Крагујевац ЈКП
Шумадија Крагујевац (у даљем тексту: Управљач пута), а најкасније у року од 24 сата,
односно првог наредног радног дана поднесе захтев за издавање одобрења за раскопавање
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са образложењем о оправданости започетог раскопавања, као и о року до ког ће завршити
радове.''
Чланом 2. Одлуке извршена је измена члана 65. став 2. Одлуке о комуналном реду
''Службени лист града Крагујевца'' број 18/14-пречишћен текст, 38/14, 9/15, 44/15, 3/16, 9/17,
11/18, 18/18, 34/18, 33/19, 39/20-др.одлука и 16/21) тако да након измене гласи:
''Упутство из става 1. овог члана, доноси Надзорни одбор ЈП "Путеви" Крагујевац ЈКП
Шумадија Крагујевац уз сагласност Градског већа.''
Чланом 3. Одлуке дато је овлашћење Одбору за нормативна акта да изврши правно
техничку редакцију, утврди и објави пречишћен текст Одлуке о комуналном реду.
Чланом 4. Одлуке утврђено је ступање на снагу Одлуке, односно да иста у складу са
чланом 196. став 3. и 4. Устава Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“,
број 98/06) ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града
Крагујевца“.
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
БРОЈ:______________
У Крагујевцу, дана ________ 2021. године

ПРЕДСЕДНИК,
Мирослав Петрашиновић
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