Нацрт
На основу члана __. став __. тачка __. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник
РС" бр. 9/02, 33/04 и 135/04), члана __. став __. тачка__. Статута града/општине _________
(«Сл. гласник града/општине ____________» бр. 4/02, 9/04, 10/04 и 1/05) и Препоруке
Савета Моравичког управног округа да се све локалне самоуправе укључе у акцију
„Уредимо и очистимо Моравички округ“, број 917-06-00006/2019-01 од 21.03.2019.године,
Градоначелник/председник општине, доноси

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ АКЦИЈЕ „УРЕДИМО И ОЧИСТИМО __________________
(град/општина)“ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИЗБОР НАЈБОЉЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ,
НАЈУРЕЂЕНИЈЕ ШКОЛЕ, НАЈЛЕПШЕ УРЕЂЕНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ И
НАЈУРЕЂЕНИЈЕГ ДВОРИШТА
Члан 1.
Овом Одлуком покреће се стална акција у граду/општини __________ под називом
„Уредимо и очистимо _____________“, утврђује начин, поступак и критеријуми за избор
најбоље месне заједнице, најуређеније школе, најлепше уређене стамбене зграде и
најуређенијег дворишта (у даљем тексту: Одлука).
Акцијом су обухваћене све месне заједнице, све школе, све стамбене зграде и сва
домаћинства са територије ове локлане самоуправе.
Одлуком се уређује начин и поступак кандидовања (предлагања) за годишње
награде за најбољу месну заједницу, најуређенију школу, најлепше уређену стамбену
зграду и најуређеније двориште.
Број награда које се додељују и њихову висину, утврђују органи који спроводе ову
акцију на основу критеријума и мерила из ове Одлуке.
Члан 2.
Кандидати за најбољу месну заједницу су све месне заједнице.
Кандидати за најуређенију школу су све школе.
Кандидати за најлепше уређену стамбену зграду су све стамбене зграде у којима
има најмање четири стана и живи најмање четири породице.
Кандидати за најбоље уређено двориште су сва домаћинства.
Члан 3.
Листа кандидата за најбољу месну заједницу, најуређенију школу, најлепше
уређену стамбену зграду и најбоље уређено двориште формира се најкасније до 15. априла
од стране градске/општинске управе и доставља председнику комисије, ради оцене и
праћења:
-

За избор најуређеније месне заједнице, у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

-

_________________________, председник
_________________________, заменик председника
_________________________, члан
_________________________, члан
_________________________, члан

За избор најуређеније школе, у саставу:
1. _________________________, председник
2. _________________________, заменик председника
3. _________________________, члан
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-

За избор најуређеније стамбене зграде, у саставу:
1. _________________________, председник
2. _________________________, заменик председника
3. _________________________, члан

-

За избор најуређенијег дворишта, у саставу:
1. _________________________, председник
2. _________________________, заменик председника
3. _________________________, члан
Члан 4.

Задатак комисија из члана 3. ове Одлуке је да сачине попис кандидата, изврше увид
у стање код свих кандидата сачињавањем записника, фотографисањем и остављањем
видео записа, те да у периоду од 15. априла до 15. октобра прате стање код сваког
кандидата повременим обиласцима, сачињавањем записника, фотографисањем и
прављењем видео записа, да применом критеријума и мерила из члана 7. ове Одлуке
доставе предлоге (члан 8 и 9.) и најкасније до 20. октобра доставе градском/општинском
већу, које врши проглашење најбољих најкасније до краја истог месеца, како би се у току
прве половине новембра организовало проглашење најбољих, односно најнемарнијих.
Члан 5.
Предлог за најбоље месне заједнице могу дати савети месних заједница, ресорно
задужени помоћници градоначелник/председника општина и Комисија.
Предлог за најлепше уређене школе могу дати школски одбори, ресорно задужени
помоћници градоначелник/председника општина и Комисија.
Предлог за најлепше уређену стамбену зграду могу дати ресорно задужени
помоћници градоначелник/председника општина, савети месних заједница, скупштине
станара, управници стамбених зграда и Комисија.
За најбоље уређено двориште пријаву могу поднети сами кандидати, председници
савета месних заједница, ресорно задужени помоћници градоначелник/председника
општина и Комисија.
Члан 6.
Проглашење најуређеније месне заједнице, најуређеније школе, најлепше уређене
стамбене зграде и најбоље уређеног дворишта врши градско/општинско веће на скупу
који се организује на територији града/општине:
- за избор најуређеније месне заједници, по правилу, у месној заједници која је за
ту годину проглашена најуређенијом (позивају се функционери локалне самоуправе,
чланови већа и комисије, сви председици савета месних заједница, чланови савета те
месне заједнице и грађани, медији и други гости);
- за избор најуређеније школе, по правилу, у школи која је за ту годину проглашена
најуређенијом (позивају се функционери локалне самоуправе, чланови већа и комисије,
сви директори школа и председници школских одбора, чланови савета месне заједнице на
чијој се територији и грађани на чијој се територији налази школа, медији и други гости);
- за избор најуређеније стамбене зграде, по правилу, у насељеном месту у којем се
налази зграда која је понела титулу науређеније за ту годину или другом месту које
одреди координатор акције (позивају се функционери локалне самоуправе, чланови већа и
комисије, сви управници зграда и председници скупштина станара, чланови савета месне
заједнице на чијој се територији налази зграда, станари те зграде, медији и други гости);
- за избор најуређенијег дворишта, по правилу, у месној заједници у којој се налази
двориште које је понело титулу најуређенијег (позивају се функционери локалне
самоуправе, чланови већа и комисије, сви пријављени кандидати, чланови савета месне
заједнице на чијој се територији налази двориште, медији и други гости).
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Члан 7.
Критеријуми и мерила за избор најуређеније месне заједнице су:
1. Стање комуналне хигијене у месној заједници......................
2. Уређеност саобраћајница (стање коловоза, банкина, канала,
растиња и стање саобраћајне сигнализације............................
3. Стање објеката друштвеног стандарда месне заједнице
(Дом културе, просторије МЗ, спортски и други објекти)......
4. Уређеност сеоских водовода и гробаља...................................
5. Уређеност сеоских домаћинстава ............................................
6. Стање нисконапонске електричне мреже и уличне расвете..
7. Обим личног учешћа грађана месне заједнице (у новцу,
радној снази и сл.).....................................................................

до 30 бодова
до 15 бодова
до 15 бодова
до 10 бодова
до 10 бодова
до 5 бодова
до 15 бодова

Критеријуми и мерила за избор најуређеније школе су:
Стање комуналне хигијене у школи........................................
Стање и спољни изглед фасаде школе и школских објеката
Стање хигијене и уређеност дворишног простора.................
Уређеност дрвореда, парка школе...........................................
Уређеност и стање комуналне хигијене простора на
удаљености до 300 метара од школе........................................
6. Учешће у акцијама ван школе (МЗ или града/општине).......
1.
2.
3.
4.
5.

до 20 бодова
до 20 бодова
до 20 бодова
до 10 бодова
до 10 бодова
до 20 бодова

Критеријуми и мерила за избор најуређениј стамбене зграде су:
1. Стање комуналне хигијене у стамбеној згради и око
стамбене зграде.........................................................................
2. Стање и спољни изглед фасаде зграде....................................
3. Уређеност тераса и балкона на згради ...................................
4. Уређеност заједничких просторија и уређаја у згради
(степеништа, хидранти, лифт).................................................
5. Уређеност дворишног простора зграде .................................

до 30 бодова
до 20 бодова
до 10 бодова
до 20 бодова
до 20 бодова

Критеријуми и мерила за избор најуређенијег дворишта су:
1. Стање комуналне хигијене у дворишту..................................
2. Оганизација дворишта (економски и стамбени део).............
3. Усклађеност архитектонско-грађевинских елемената са
главним објектом (кућом).........................................................
4. Уређеност дворишта (ограда, стазе, цвећњаци, надстрешнице,
фонтане, базени)............................................................................
5. Усклађеност биљних врста по бојама ........................................
6. Одржавање комуналне хигијене до 100 метара од дворишта ..

до 30 бодова
до 15 бодова
до 15 бодова
до 15 бодова
до 10 бодова
до 15 бодова

Члан 8.
Градско/општинско веће додељује по три награде (за освојено прво, друго и треће
место) а све друге учеснике кандидате/учеснике акције похваљује (или уручује захвалнице
активним учесницима у акцији).
Врсте и висине награда из претходног става одређује градоначелни/председник
општине посебним решењем на основу одлуке градског/општинског већа.
Новчане награде могу се утрошити за изградњу и одржавање инфраструктурних и
објеката у месној заједници, школи, уређење стамбене зграде и дворишта и немогу се
средства трошити за личне и потребе запослених.
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Члан 9.
Градско/општинско веће општине, на предлог Комисије из члана 4. ове Одлуке,
прогласиће и најнеуређенију месну заједницу, а њеног председника за најнемарнијег,
најнеуређенију школу а њеног руководиоца за најнемарнијег, најнеуређенију стамбену
зграду а њеног председника Скупштине станара и управника за најнемарнијег и
најнеуређеније двориште односно домаћинство.
Проглашење најнемарнијих из претходног става вршиће се из реда оних који се
небуду пријавили комисији и активно учествовали у спровођењу ове акције.
Члан 10.
Све месне заједнице су у обавези да узму учешће у овој акцији, тако што ће на
савету – збору месне зајенице најкасније до 01. априла о томе донети одлуку и на исти
начин а у складу са утврђеним критеријумима из члана 7. ове Одлуке организовати
активности у својој месној заједници и у оквиру месне заједнице извршити проглашење
најуређенијег домаћинства, школе или друге установе, зграде и дворишта.
Месне заједнице, школе, стамбене заједнице и домаћинства, који не буду активно
учествовали у овој акцији и дали свој допринос унапређењу животне средине не могу
рачунати на значајнију финансијску подршку и помоћ локалне заједнице.
Члан 11.
Државна и локална јавна предузећа су посебно одговорна за стање комуналне
хигијене и уређење грађевинског земљишта на градском подручју и насељеним местима, у
складу са посебним одлукама, њиховим програмима и плановима, врше комунално
опремање, организацију селекцију, прикупљање и извлачење смећа, одговорна су за
одржавање комуналне хигијене, постављање и одржавање хоризонталне и вертикалне
сигнализације, табли и других објеката у насељеним местима делу државних и локалних
путева на својој територији.
Члан 12.
Комунална полиција/инспекција вршиће појачан инспекцијски надзор и
предузимаће мере прописане законом и одлукама локалне самоуправе у области заштите
животне средине и комуналне хигијене.
Комунални инспектори/други надлежни орган, су у обавези да донесу решења о
уклањању растиња поред локалних и некатегорисаних путева у складу са Одлуком о
локалним и некатегорисаним путевима („Сл. гласник града/општине“ бр. _____), прате
извршење и против оних који не поступе по донетим фрешењима поднесу пријаве.
Члан 13.
За координатора акције одеђујем _________________________ (заменик
градоначелника/председника општине или помоћник ресорно задужен за ову област).
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, од када ће се и примењивати.
У _____________, дана __.03.2019.године, број ____________

ГРАДОНАЧЕЛНИК/ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
___________________________

