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На основу закључка 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, а у циљу уређења зелених и јавних површина, 

унапређења животне средине и повећања степена комуналне хигијене на подручју Града 

Чачка и општина Горњи Милановац, Ивањица и Лучани,  

Начелник Моравичког управног округа доноси 

 
ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ АКЦИЈЕ  

„УРЕДИМО И ОЧИСТИМО МОРАВИЧКИ ОКРУГ“  

 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком покреће се стална акција на територији Моравичког округа под 

називом „Уредимо и очистимо Моравички округ“, утврђује начин, поступак и 

критеријуми за избор најбољег јавног предузећа и установе, најуређеније и најчистије  

месне заједнице, најуређеније и најчистије школе, дечијег вртића, најлепше уређене 

стамбене зграде и најуређенијег дворишта (у даљем тексту: Одлука). 

Акцијом су посебно обухваћена сва јавна комунална предузећа и установе чији су 

оснивачи република и локалне самоуправе, све месне заједнице, све школе и дечији 

вртићи, све стамбене зграде, грађани и сва домаћинства са територије Моравичког 

управног округа: града Чачка и општина Горњи Милановац, Ивањица и Лучани.  
 

Члан 2. 
 

 Кандидати за најбоље јавно/јавно комунално предузеће су сва јавна и комунална 

предузећа чији оснивачи су локалне самоуправе. 

 Кандидати за најуређеније установе су све установе из области здравства, културе, 

спорта, туризма и социјалне заштите, укључујући о организационе јединице републичких 

јавних предузећа (Електродистрибуција, Телеком, ПТТ...). 

Кандидати за најуређенију месну заједницу на градском подручју су све месне 

заједнице на градском делу све четири локалне самоуправе. 

Кандидати за најуређенију месну заједницу на сеоском подручју су све месне 

заједнице на сеоском делу све четири локалне самоуправе. 

 Кандидати за најуређенију школу су све школе са подручја Округа. 

 Кандидати за најуређенији дечији вртић су сви дечији вртићи са подручја Округа. 

 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 

сваке године од стране шефа Стручне службе Моравичког управног округа у сарадњи са 

локалним самоуправама и доставља председнику комисије, ради оцене и праћења. 
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 Ради оцене и праћења активности кандидата из става 1. овог члана начелник 

Моравичког управног округа на предлог Савета решењем именује комисије од 5 чланова 

састављене од представника Округа и све четири локалне самоуправе, и то: 

-  за избор најбољег јавног/јавног комуналног предузећа,  

- за избор најуређеније установе из области здравства, културе, спорта, туризма и 

социјалне заштите (укључујући и испоставе републичких јавних предузећа и органа):  

- за избор најуређеније месне заједнице на градском подручју,  

- за избор најуређеније месне заједнице на сеоском подручју,  

-  за избор најуређеније школе,  

-  за избор најуређенијег дечијег вртића,  

- за избор најуређеније стамбене зграде,  

- за избор најуређенијег дворишта на градском подручју, и 

-  за избор најуређенијег дворишта на сеоском подручју. 

Решење о именовању комисија начелник ће донети у року од 30 дана од дана 

доношења ове Одлуке. 

Члан 4. 
 

 Задатак комисија из члана 3. ове Одлуке је да на основу сачињене листе 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 (шест месеци) 

прате стање код сваког кандидата повременим обиласцима, сачињавањем записника, 

фотографисањем или прављењем видео записа, да применом критеријума и мерила из 

члана 7. ове Одлуке сачине своје предлоге и доставе Савету округа најкасније до 30. 

октобра, који врши проглашење најбољих, односно најнемарнијих у тој години. 
 

Члан 5. 
 

 Предлоге за најбоље јавно комунално предузеће могу дати ЈКП, МЗ и Комисија. 

Предлоге за најуређеније месне заједнице могу дати саме месне заједнице, ресорно 

задужени помоћници градоначелника/председника општина и Комисија.  

 Предлоге за најлепше уређене школе могу дати Школска управа, школски одбори, 

ресорно задужени помоћници  градоначелника/председника општина и Комисија. 

 Предлог за најлепше уређене дечије вртиће могу дати Школска управа, управни 

одбори, ресорно задужени помоћници  градоначелника/председника општина и Комисија. 

 Предлоге за најлепше уређену стамбену зграду могу дати 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 градоначелника/председника 

општина и Комисија. 

Члан 6. 
 

 Проглашење победника (најбољих и најуређенијих) врши Савет Моравичког 

управног округа на предлог комисија на пригодној свечаности која се организује на 

територији једне од локаланих самоуправа Моравичког округа која се прихвати техничке 

и програмске организације, о чему одлуку доноси Савет округа. 
  

Члан 7. 
 

 Критеријуми и мерила за избор најбољег јавног/јавног комуналног предузећа су: 
 

 1. Стање комуналне хигијене на градском подручју ЈЛС ........             до 30 бодова 

       - стање улица, тротоара и јавних површина на градском подручју   

 2.   Стање комуналне хигијене на сеоском подручју ЈЛС...........             до 30 бодова 

       - стање путног појаса и коловоза на локалним путевима ....             

 3.   Стање комуналне хигијене до 100 м око контејнера.............             до   5 бодова 

 4.   Стање комуналне хигијене поред јавних путева...................             до  10 бодова  

 5.   Комунална опремљеност (возила, контејнери, канте и сл.)...            до 10 бодова 

 6.   Одржавање зелених површина и дрвореда .............................            до   5 бодова 
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 7.   Организовање повремених акција у уклањању дивљих 

       деопонија поред путева и водотока уз лично учешће запослених... до 10 бодова   
  
 Критеријуми и мерила за избор најуређеније установе из области здравства, 

културе, спорта, туризма и социјалне заштите (укључујући и испоставе републичких 

јавних предузећа и органа): 
  

 1. Стање комуналне хигијене у објектима .................................  до 20 бодова 

2. Стање и спољашњи изглед фасаде објектата .........................            до 10 бодова 

 3.  Стање хигијене дворишног и парковског простора ..............  до 30 бодова 

 4. Стање и уређеност зелених и јавних површина ....................             до 30 бодова 

 5.   Обезбеђен и уређен паркинг простор .....................................             до 10 бодова 
 

 Критеријуми и мерила за избор најуређеније градске месне заједнице су: 
 

 1. Стање комуналне хигијене у месној заједници......................  до 30 бодова 

2. Уређеност паркова и зелених површина.................................             до 20 бодова  

3. Уређеност саобраћајница (стање коловоза, саобраћајна  

сигнализација, тротоари и пешачке стазе).............................             до 10 бодова 

4. Стање водотока и приобаља река ...........................................             до 20 бодова 

 5.   Уређеност привредних и стамбених објеката (фасаде, фирме)...      до 10 бодова 

 7.   Уређеност јавних установа .....................................................              до 10 бодова  
 

Критеријуми и мерила за избор најуређеније сеоске месне заједнице су: 
 

 1. Стање комуналне хигијене у месној заједници......................  до 30 бодова 

2. Уређеност саобраћајница (стање коловоза, банкина, канала,  

 растиња и стање саобраћајне сигнализације............................ до 15 бодова 

 3.  Стање објеката друштвеног стандарда месне заједнице 

      (Дом културе, просторије МЗ, спортски и други објекти)...... до 15 бодова 

 4. Уређеност водотока, сеоских водовода и гробаља.................. до 10 бодова 

 5. Уређеност сеоских домаћинстава ............................................ до 10 бодова 

 6. Стање нисконапонске електричне мреже и уличне расвете..  до   5 бодова 

7. Обим личног учешћа грађана месне заједнице у изградњи  

и одржавању инфраструктуре (у новцу, радној снази и сл.).. до 15 бодова 
 

 Критеријуми и мерила за избор најуређеније школе и дечијег вртића су: 
 

 1. Стање комуналне хигијене у школи........................................  до 20 бодова 

3. Стање и спољни изглед фасаде школе и школских објеката             до 10 бодова 

 3.  Стање хигијене и уређеност дворишног простора.................  до 30 бодова 

 4. Уређеност дрвореда, парка школе...........................................  до 10 бодова 

 5. Уређеност и стање комуналне хигијене простора на  

  удаљености до 500 метара од школе........................................  до 20 бодова 

6. Учешће у акцијама ван школе (МЗ или града/општине).......             до 10 бодова 
  

 Критеријуми и мерила за избор најуређеније стамбене зграде су: 
 

1. Стање комуналне хигијене у стамбеној згради.......................  до 20 бодова 

 2. Стање и спољни изглед фасаде зграде....................................  до 20 бодова 

 3. Уређеност тераса и балкона на згради ...................................  до 10 бодова 

4. Уређеност заједничких просторија и уређаја у згради 

(степеништа, хидранти, лифт).................................................  до 20 бодова 

 5. Уређеност дворишног простора зграде .................................  до 30 бодова 
 

Критеријуми и мерила за избор најуређенијег дворишта су: 
 

1. Стање комуналне хигијене у дворишту..................................  до 30 бодова 

 2. Оганизација дворишта (економски и стамбени део).............  до 15 бодова 



 4 

3. Усклађеност архитектонско-грађевинских елемената са 

главним објектом (кућом).........................................................  до 15 бодова 

4. Уређеност дворишта (ограда, стазе, цвећњаци, надстрешнице, 

фонтане, базени)............................................................................ до 15 бодова 

 5. Усклађеност биљних врста по бојама ........................................ до 10 бодова 

 6. Одржавање комуналне хигијене до 100 метара од дворишта .. до 15 бодова 

  

Члан 8. 
 

 Савет Моравичког управног округа додељује по три награде: 

 -  Златну награду и признање, за освојено прво место, 

 -  Сребрену награду и признање, за освојено друго место, и 

 -  Бронзану награду и признање, за освојено треће место. 

 Савет Моравичког управног округа може доделити и захвалнице осталим активним  

учесницима у акцији који су своје активности пријавили комисијама из члана 3.  

За све првонаграђене из става 1. овог члана биће поднет предлог за доделу јавних 

признања која локалне самоуправе додељују поводом свог дана. 

 

Члан 9. 
 

За успешно спровођење ове акције од великог је значаја медијска кампања. 

Златну, Сребрену и Бронзану награду и признање Савет Моравичког округа 

доделиће и медијима за медијску подршку, кампању и допирнос у анимирању грађана као 

најодговорнијих у стварању здраве и чисте животне средине.  
 

Члан 10. 
 

 Савет Моравичког управног округа може, на предлог Комисије из члана 4. ове 

Одлуке,  прогласити и најнеуређенију месну заједницу, најнеуређенију школу и дечији 

вртић и најнеуређенију стамбену зграду. 

 Проглашење најнеуређенијих из претходног става врши се из реда оних који не 

буду активно учествовали у спровођењу ове акције. 
  

Члан 11. 
 

 Све месне заједнице су у обавези да узму учешће у овој акцији тако што ће на 

савету – збору грађана у првом кварталу за сваку годину о томе донети закључак,   

организовати активности и сарађивати са комисијама из члана 3. ове Одлуке. 

 Месне заједнице, основне и средње школе, дечији вртићи и стамбене заједнице који 

буду активно учествовали у овој акцији и дали свој допринос унапређењу животне 

средине, а посебно повећању степене комуналне хигијене, требало би да рачунају на 

значајнију финансијску подршку и помоћ друштвене заједнице за своје пројекте. 
  

Члан 12. 
 

 Државна и локална јавна предузећа су посебно одговорна за стање комуналне 

хигијене и уређење јавних површина и грађевинског земљишта на градском подручју и 

насељеним местима, у складу са одлукама оснивача, њиховим програмима и плановима 

рада, врше комунално опремање, организацију селекцију, прикупљање и извлачење смећа 

и другог комуналног отпада, одговорна су за  одржавање комуналне хигијене, постављање 

и одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, табли, путоказа и 

других објеката у насељеним местима и поред јавних путева на својој територији. 
 

Члан 13. 
 

 Надлежне републичке инспекције вршиће појачан инспекцијски надзор и  

предузимаће мере прописане законом, сходно члану 38. Закона о државној управи 

(„Службени гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/2014) којим је прописано да 

се управни округ образује ради вршења послова државне управе изван седишта органа 
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државне управе и да у управном округу органи државне управе могу по сопственој 

одлуци да врше, између осталог, инспекцијски надзор као посао државне управе. 
 

Члан 14. 
 

 Препоручује се надлежним локалним комуналним инспекцијама да, у смислу свог 

саветодавног и превентивног деловања, одмах предузму мере из своје  надлежности у делу  

уређења путног појаса (уклањања растиња) и уклањања смећа и дивљих депонија поред 

свих јавних путева и водотока и на тај начин посредно допринесу овој акцији. 

 У свим случајевима у којима се утврди неодговорно понашање предузимати све 

законом и одлукама локалних самоуправа прописане мере. 

 

Члан 15. 
 

 Препоручује се локалним самоуправама, и надлежним инспекцијским органима, да 

поведу одлучну акцију против свих загађивача ваздуха и водотока, донесу потребне и 

обавезујуће одлуке и акта против тровача и загађивача и предузимају све законом 

прописане мере против правних и физичких лица која загађују ваздух и водотоке. 
 

Члан 16. 
 

 За координатора акције, стручну и техничку помоћ у раду комисија одеђујем 

Слађану Спасовић, шефа Стручне службе Моравичког управног округа, са седиштем у 

Чачку, ул. Жупана Страцимира бр. 6, (телефони: 032/343-815 и 064/8255799 и мејл: 

strucnasluzba@moravicki.okrug.gov.rs). 

 Све пријаве активности за комисије из члана 3. ове Одлуке достављати непосредно, 

поштом или на мејл: sekretar@moravicki.okrug.gov.rs Мирјани Томић техничком секретару 

у Моравичком управном округу. 
 

Члан 17. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, дозвољено је умножавање и важна је 

медиска кампања од стране свих медија, учесника у акцији а посебно грађана. 

Предлоге за измене и допуне ове Одлуке чланови Савета Моравичког округа могу 

доставити начелнику у писаној форми до краја текуће за наредну годину.  

 

Члан 18. 
 

Одлуку доставити локалним самоуправама на подручју Моравичког управног 

округа (Граду Чачак и општинама Горњи Милановац, Ивањица и Лучани), органима 

државне и локалних заједница, свим непосредним учесницима у акцији (члан 2. Одлуке), 

средствима јавног информисања и објавити на сајту: moravickiokrug.org.rs, као и на 

сајтовима локалних самоуправа. 

 

 

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 
 

 

                                                                                 мр Слободан Јоловић 

                                                                                  начелник Моравичког управног округа 
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