Одлука о мерама, начину и условима трајног уништавања коровске биљке амброзије (Аmbrosia
Artemsiifolia)
Одлука је објављена у "Службеном листу града Сомбора", бр. 5/2015 и 24/2016.
Члан 1.
Овом одлуком одређују се мере, услови, начин и поступак сузбијања и трајног уништења алергене коровске биљке амброзије, као
делатност од општег интереса.
Члан 2.
Трајно уништавање биљке амброзије обухвата уништавање ове биљке хемијски дозвољеним препаратима и на механички начинкошењем и чупањем стабла биљке заједно са кореном.
Члан 3.
Обавезне мере за заштиту ваздуха од полена амброзије су:
1. Редовна примена агротехничких мера на пољопривредном земљишту и третирање корова дозвољеним хемијским препаратима
или на механички начин,
2. Одржавање јавних зелених површина редовним кошењем траве,
3. Кошење или третман хемијским средствима површина дуж путног појаса железничких пруга као и на обалама водотокова и
канала,
4. Окопавање, кошење или третман хемијским средствима површине уз пољске путеве на пољопривредном земљишту.
Члан 4.
На јавним површинама у границама грађевинског подручја града и насељених места сузбијање и уништавање биљке амброзије
обавља предузеће са којим је Град Сомбор закључио уговор за пружање услуга механичког и хемијског уклањања амброзије на
територији Града Сомбора или Ј.К. Предузећа којем је град поверио послове одлуком о додели искључивих права за обављање
делатности пружања услуга на које се Закон о јавним набавкама не примењује.
Члан 5.
Физичка и правна лица су дужна да испред стамбеног, односно пословног објекта уништавају биљку амброзију, као и унутар
граница грађевинске, односно катастарске парцеле.
Члан 6.
Сузбијање или стално уништавање биљке амброзије у путном појасу, пружном појасу обалама водотокова врше правна лица која
управљају путним правцем, жељезничком пругом, односно водотоковима.
Члан 7.
Власници и корисници пољопривредног и шумског земљишта, пашњака и ливада, као и носиоци права коришћења дуж пољских
путева дужни су да стално уништавају биљку амброзију.
Третиране површине у поступку уништавања амброзије имаоци и корисници земљишта дужни су да пријаве инспекцији за заштиту
животне средине.
Члан 8.
Надзор над применом ове Одлуке врши комунална инспекција и инспекција за заштиту животне средине, Градске управе Града
Сомбора.
Члан 9.
У вршењу инспекцијског надзора инспектор има право и дужност да утврђује да ли се биљка амброзија уништава на:
- јавним зеленим површинама,
- у близини комуналних објеката,
- дуж путних и пружних праваца,као и обалама водотокова и канала,
- на грађевинском земљишту,
- пољопривредном земљишту,
- у близини некатегорисаних и земљаних путева,као и
- да контролише да ли се спроводе мере заштите ваздуха од полена амброзије из члана 3. Одлуке.
Члан 10. 
У вршењу инспекцијског надзора инспектор је овлашћен да:
- нареди примену мера заштите ваздуха од полена амброзије,
- нареди у одређеном року уништавање биљке амброзије,
- путем предузећa са којим је Град Сомбор закључио уговор за пружање услуга механичког и хемијског уклањања амброзије на
територији Града Сомбора или Ј.К. Предузећа којем је град поверио послове одлуком о додели искључивих права за обављање
делатности пружања услуга на које се Закон о јавним набавкама не примењује, спроведе наложено уништавање амброзије о
трошку извршиоца
- изда прекршајни налог за прекршаје прописане овом одлуком.
Члан 11.
По жалби на решење комуналне,односно инспекције за заштиту животне средине решава у другом степену Градско веће.
Жалба на решење инспекције не задржава извршење решења.
Члан 12. 
Новчаном казном за прекршај казниће се лице које поступа супротно одредбама члана 3., 4., 5., 6. и 7 ове Одлуке:
- правно лице новчаном казном у износу од 150.000 динара,
- одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 25.000 динара,
- предузетник новчаном казном у износу од 75.000 динара,
- физичко лице новчаном казном у износу од 25.000 динара.
Новчаном казном из претходног става казниће се и правно лице, одговорно лице у правном лицу, предузетник и физичко лице које
не поступи по наређењу из решења инспектора донетог на основу овлашћења из члана 10. ове Одлуке.
Члан 13.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о мерама, начину и условима трајног уништавања коровске биљке
амброзије (Сл лист Општине Сомбор 10/06).
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Сомбора".

