
               Н А Ц Р Т 

 

О Д Л У К A 

О УРЕЂЕЊУ ГРАДА 

 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ  

 
Предмет уређивања  

Члан 1  
 Овом Одлуком се прописују услови за опште и комунално уређење територије Града Сомбора 

(у даљем тексту: Град), уређује поступак, начин и услови за постављање урбане опреме на јавним и 

другим површинама, и друга питања од значаја за опште и комунално уређење и коришћење, 

одржавање и заштиту јавних површина у Граду, и утврђују посебни услови општег и комуналног 

уређења Града у зонама под посебним режимом заштите.  

 

Члан 2  
 Територију Града Сомбора, у смислу Статута Града Сомбора, чине насељена места односно 

подручја катастарских општина која улазе у његов састав.  

 

Простор под посебним режимом заштите  

Члан 3  
 Зоне под посебним режимом заштите чине зоне у оквиру заштићене културно-историјске 

целине "Историјско језгро Сомбор-Венац" ("Сл. гласник РС", бр. 25/91).  

 У оквиру заштићене културно-историјске целине зоне под посебним режимом заштите, у 

смислу ове одлуке су:  

 1. Пешачка зона, која обухвата улице: Краља Петра I, део улице Вељка Петровића до 

раскрснице са улицом Николе Вукичевића, део улице Читаоничке у дужини од 34 метра (до првог 

колског улаза), део улице Аврама Мразовића до раскрснице са улицом Мирна, део улице Лазе 

Костића до раскрснице са улицом Париском, плато између старе Градске куће и Робне куће, Трг 

Светог Тројства, улица Пеце Петровића, трг Косте Трифковића, трг цара Уроша  и улица Змај Јовина.  

 2. Зона Венаца-улице: Венац војводе Петра Бојовића, Венац војводе Радомира Путника, Венац 

војводе Живојина Мишића и Венац војводе Степе Степановића са уливним улицама, платоима и 

трговима који нису обухваћени у оквиру наведене пешачке зоне, парк испред зграде Жупаније-Парк 

Хероја као и део Стапарског пута-од Венца војводе Степе Степановића до границе парцеле бр. 5875/3 

к.о. Сомбор 1.  

 

Општа уређеност Града  

Члан 4  
 Опште уређење Града, у смислу ове одлуке, обухвата:  

 1. услове и начин постављања, одржавања и заштите урбаног мобилијара,  

 2. привремено постављање објеката и уређаја на јавним и другим површинама,   

 3. уређење, коришћење, одржавање и заштиту јавних површина,  

 4. јавно оглашавање и плакатирање,  

 5. постављање објеката, уређаја и опреме у функцији извођења грађевинских радова,  

 6. раскопавање јавних површина,  

 7. улични и други отвори, и  

 8. режим саобраћаја у пешачкој зони.  

 

Комунална уређеност Града  

Члан 5  
 Комунално уређење Града, у смислу ове одлуке, обухвата:  

 1. услове и начин постављања, коришћења, одржавања и заштите комуналних објеката и 

уређаја,  



 2. обезбеђивање и одржавање система јавне расвете, осветљавање објеката и свечано 

украшавање Града, и  

 3. постављање и одржавање јавних тоалета.  

 

Садржина опште уређености  

Члан 6  
 Урбани мобилијар, у смислу ове одлуке, чине:  

 1. јавни часовници,  

 2. клупе,  

 3. поштански сандучићи и јавне телефонске говорнице,  

 4. украсне жардињере,  

 5. стубови, кугле, ограде и друге врсте запрека на јавним површинама,  

 6. бицикларник,  

 7. корпе за отпатке,  

 8. други урбани мобилијар утврђен актима донетим на основу ове одлуке.  

 

Члан 7  
 Објекти и уређаји, у смислу ове одлуке, су:  

 1. баште угоститељских објеката 

 2. киосци 

 3. надстрешнице за склањање људи у јавном превозу 

 4. слободностојеће и зидне витрине,  

 5. покретне тезге,  

 6. изложбени пултови за продају,  

 7. опрема за уметничке активности,  

 8. покретни уређај за припрему хране,  

 9. расхладни уређаји,  

 10. објекти и опрема за извођење забавних програма,  

 11. дечији аутомобили, мотори и слично, 

 12. билборди и рекламне ознаке,  

 13. опрема и објекти за спорт и рекреацију,  

 14. монтажно-демонтажни објекти за манифестације,  

 15. справе за дечију игру,     

            16. балон хале спортске намене 

 16. други објекти и уређаји.  

 

Члан 8  
 Јавне површине, у смислу ове одлуке, су:  

 1. изграђено грађевинско земљиште које је у општој употреби:  

 - јавне саобраћајне површине: коловози, тротоари, разделне и заштитне траке и појасеви, 

пешачке и бициклистичке стазе, пешачка и разделна острва, тргови, пролази, стајалишта у јавном 

саобраћају, паркиралишта, такси станице, степеништа која повезују површине јавног саобраћаја, 

мостови, и др.;  

 - јавне зелене површине: паркови, спомен паркови, парк шуме, зелене површине на 

скверовима и трговима, зелене површине дуж и у оквиру пута (разделне и заштитне траке и појасеви), 

травњаци, дрвореди и други засади, зелене површине дуж обала водених површина, зелене површине 

поред и око стамбених и пословних зграда, у оквиру и између блокова стамбених и пословних зграда, 

пошумљени терени, рекреационе површине и др.;  

 - обале, гробља, пијаце, пролази намењени јавном коришћењу, дечја игралишта,  

 - друге изграђене површине намењене за јавно коришћење, и  

 2. неизграђено јавно грађевинско земљиште на коме право коришћења односно право својине 

има Град, а које је планом намењено за јавне површине и изградњу јавних објеката или се користи 

као јавна површина.  

 Друге површине у смислу ове одлуке су површине у власништву физичких и правних лица. 

 



Садржина комуналне уређености  

Члан 9  
 Комунални објекти и уређаји, у смислу ове одлуке, су:  

 1. јавне фонтане,  

 2. јавне чесме и бунари,  

 3. посуде за сакупљање смећа,  

 4. подземни контејнери,  

 5. јавна расвета, и  

 6. други комунални објекти и опрема који се постављају на јавним површинама у складу са 

актима донетим на основу ове одлуке.  

 Колски и пешачки прилази сматрају се комуналним објектима у смислу ове одлуке.  

 

Општа и комунална уређеност  

Члан 10  
 Урбану опрему, у смислу ове одлуке, чине: урбани мобилијар, објекти и уређаји на јавним 

површинама (у даљем тексту: објекти и уређаји), као и комунални објекти и уређаји утврђени овом 

Одлуком.  

 Урбана опрема се привремено поставља на јавним површинама на начин и под условима 

утврђеним овом одлуком и другим актима донетим на основу ове Одлуке.  

 Урбану опрему на јавним површинама могу постављати лица која су исходовала одобрење 

надлежног органа у складу са условима утврђеним овом Одлуком.  

 Лица из става 3. овог члана дужна су:  

 - редовно одржавати и чистити јавну површину и урбану опрему постављену на исту,  

 - да по истеку важења одобрења у року од 1 дана уклоне урбану опрему и јавну површину 

доведу у првобитно стање.  

 

II ОПШТА УРЕЂЕНОСТ  
1. Услови и начин постављања, одржавања и заштите урбаног мобилијара  

Члан 11  
 Ближи услови за постављање урбаног мобилијара у пешачкој зони дефинисани су Елаборатом 

о уређењу пешачке зоне у Сомбору израђеним од ЈП "Урбанизам" бр. тех. дн. бр.техн.дн. 13/09 од 

априла 2009.год. 

 Урбани мобилијар се поставља на основу решења које доноси Јавно комунално предузеће 

"Простор" Сомбор (у даљем тексту: ЈКП "Простор").  

 Решење из претходног става се доноси на основу Елабората из става 1. овог члана или 

Урбанистичких услова које издаје Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство 

Градске управе Града Сомбора. 

 Урбанистички услови из претходног става садрже ситуациони план, техничке и друге посебне 

услове за постављање урбаног мобилијара.  

 Урбани мобилијар могу да постављају заинтересована правна и физичка лица која су обавезна 

да их одржавају у исправном и уредном стању.  

 

Члан 12  
 У циљу заштите урбаног мобилијара забрањено је вршење следећих радњи:  

 - несавесно и немарно одржавање урбаног мобилијара,  

 - непредузимање или неблаговремено предузимање мера на заштити и одржавању урбаног 

мобилијара,  

 - несавесно и ненаменско коришћење урбаног мобилијара,  

 - без претходног одобрења ЈКП "Простор" вршење преправке урбаног мобилијара,  

 - физичко оштећивање или уништавање урбаног мобилијара,  

 - исписивање графита и других порука на урбаном мобилијару,  

 - лепљење и постављање плаката, летака, рекламних порука, изборног пропагандног 

материјала и других обавештења на урбаном мобилијару,  

 - остављање физички необезбеђених делова урбаног мобилијара који су оштећени и 

представљају опасност по околину, живот и здравље људи, саобраћаја итд, и  



 - вршење других непримерених радњи које могу довести до оштећења или уништења урбаног 

мобилијара.  

 

2. Привремено постављање објеката и уређаја на јавними другим површинама 

 

Акти  

Члан 13  
 Ближи услови за привремено постављање објеката и уређаја из чл. 7. ове одлуке на јавним и 

другим површинама регулишу се:  

 1. Елаборатом о уређењу пешачке зоне у Сомбору израђеним од ЈП "Урбанизам" Сомбор, бр. 

тех. дн. бр.техн.дн. 13/09 од априла 2009.год. 

 2. Правилником о постављању башта угоститељских објеката на територији Града Сомбора,  

 3. Правилником и програмом о постављању објеката и уређаја на територији Града Сомбора.  

            4.Техничким условима и сагласности јавних предузећа за прикључење на потребну 

инфраструктуру. 

            5. Уколико се објекти и уређаји из чл. 7. ове Одлуке налазе у просторној културно-историјској 

целини или заштићеној околини непокретног културног добра, постављање се врши уз услове завода 

за заштиту споменика. 

 

Одобрење  

Члан 14  
  Привремено постављање објекта и уређаја на јавној површини одобрава се решењем (у даљем 

тексту: Одобрење), које доноси ЈКП "Простор" у складу са актима из члана 13. ове Одлуке.  

Привремено постављање објекта и уређаја на другој површини одобрава се решењем (у даљем 

тексту: Одобрење), које доноси Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство у 

складу са актима из члана 13. ове Одлуке 

 Објекте и уређаје на јавној површини може да постави заинтересовано лице на основу 

Одобрења.  

 Одобрење из става 1. овог члана садржи:  

 - податке о кориснику (за физичко лице: име и презиме, пребивалиште, ЈМБГ, за правно лице: 

назив, седиште, ПИБ и Матични број);  

 - податке о површини на којој се објекти и уређаји постављају (локација, улица, квадратура и 

др.),  

 - податке о објекту односно уређају који се поставља (врста, положај, димензије, начин 

прикључења на комуналну инфраструктуру и др.)  

 - податке о врсти делатности односно услуге која се може вршити,  

 - посебне услове под којима се опрема може поставити (у складу са Урбанистичким условима, 

Ситуационим решењем, Елаборатом о уређењу пешачке зоне и актима из члана 13. ове одлуке); 

 - време за које се одобрава привремено постављање објекта или уређаја ,  

 - остале обавезе у зависности од врсте објекта односно уређаја који се поставља на делу јавне 

или друге површине, у делу примене прописа који се односе на комунални ред, дозвољени ниво буке, 

одржавање чистоће и друге прописе,  

 - обавезу уклањања објекта односно уређаја у прописаном року по истеку важења одобрења;  

 - обавезу довођења јавне површине у уредно стање у прописаном року након уклањања 

објекта односно уређаја,  

 - могућност доношења решења о привременом уклањању или измештању објеката односно 

уређаја у случају одржавања манифестације којој је покровитељ Град или извођења радова на јавној 

површини, и  

 - и друге посебне услове прописане актима из чл. 13. ове Одлуке.  

 На Одобрење из става 1. овог члана може се изјавити жалба Градском већу Града Сомбора у 

року од 15 дана од дана пријема Одобрења.  

 На основу Одобрења из става 1. овог члана ималац одобрења је дужан да плати локалну 

комуналну таксу, у складу са одлуком којом се уређују локалне комуналне таксе.  

 



Захтев  

Члан 15  
 Подносилац захтева за издавање одобрења дужан је да уз захтев приложи:  

 1. доказ о оснивању радње за обављање одговарајуће делатности, односно доказ о уписаној 

делатности у Регистар привредних субјеката,  

 2. ситуационо решење односно скицу са положајем, димензијама и другим урбанистичко-

техничким условима за постављање објекта и уређаја,  

 3. доказ о уплати локалне комуналне таксе, ако је имао одобрење за заузеће јавне површине у 

претходном периоду, и  

 4. друге доказе, у зависности од посебних услова утврђених овом одлуком или другим актима 

донетим у складу са овом одлуком за постављање објекта, односно уређаја на јавној површини.  

 Подносилац захтева је дужан да у захтеву наведе време односно период за који тражи 

коришћење дела јавне површине.  

 Ситуационо решење из става 1. тачка 2. овог члана за постављање објеката и уређаја из чл. 7. 

тачка 1., 2., 6., 8., 9., 10., 11., 13. и 14. ове одлуке, као и за постављање покретне тезге ради продаје 

књига, антиквитета и уметнина, израђује Одељење за просторно планирање, урбанизам и 

грађевинарство Градске управе Града Сомбора.  

 Ситуационо решење-скицу за постављање објеката и уређаја из члана 7. тачка 3, 4, 5, 7. и 12. 

ове Одлуке, израђује односно прибавља подносилац захтева. 

 

Престанак важења одобрења  

Члан 16  
 Одобрење из чл. 14. ове одлуке престаје да важи и пре истека периода за који је издато, ако 

ималац одобрења:  

 1. не плати локалну комуналну таксу у року од 15 дана од дана настанка обавезе,  

 2. не постави објекат, односно уређај, у складу са условима наведеним у одобрењу,  

 3. користи објекат, односно уређај за делатност која није утврђена у одобрењу, и  

 4. не поштује одредбе прописане овом одлуком и другим прописима и актима.  

 Одобрење престаје да важи пре истека периода за који је издато и када се земљиште приводи 

намени или се изводе други радови на јавној површини, као и када је то неопходно због преузимања 

техничких мера којима се мења режим саобраћаја.  

 У случају из става 1. овог члана ЈКП "Простор" покреће поступак по службеној дужности на 

основу података службе која врши наплату и контролу локалне комуналне таксе, записника 

надлежног инспектора и доноси решење о укидању одобрења.  

 У случају из става 2. овог члана ЈКП "Простор" покреће поступак по службеној дужности на 

основу обавештења Одељења за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове 

Градске управе Града Сомбора, органа надлежног за послове саобраћаја и доноси решење о укидању 

одобрења.  

 Против решења из става 3. и 4. овог члана, може се поднети жалба Градском већу Града 

Сомбора (у даљем тексту: Градском већу), у року од 15 дана од дана достављања решења.  

 Жалба из става 5. овог члана не одлаже извршење решења.  

 

Члан 17  
 За време одржавања манифестација којима је покровитељ Град, објекти и уређаји постављени 

на јавној површини у складу са Одобрењем, могу се привремено уклонити за време трајања 

манифестације.  

 У случају из става 1. овог члана, решење о привременом уклањању доноси ЈКП "Простор" по 

службеној дужности, а на захтев Града Сомбора. 

 Против решења из става 2. овог члана, може се поднети жалба Градском већу у року од 15 

дана од дана достављања решења.  

 Жалба из става 3. овог члана не одлаже извршење решења.  

 

2.1. Баште угоститељских објеката  

Члан 18  
 Баште угоститељских објеката постављају се у складу са важећим Правилником о 

постављању башта угоститељских објеката на територији града Сомбора   



 

2.2. Слободностојећа и зидна витрина  

Члан 19  
 Слободностојећа и зидна витрина су објекти који се постављају ради излагања и рекламирања 

робе ван пословног простора, у складу са Правилником из чл. 13. тачка 3. ове одлуке.  

 Постављање слободностојеће витрине се може одобрити само за пословни објекат који нема 

излог према улици у којој се поставља, и то испред или у непосредној близини објекта.  

 Постављање зидне витрине се може одобрити само за пословни објекат који нема излог према 

улици, и то испред или у непосредној близини објекта, уз сагласност власника непокретности.  

 

Члан 20  
 Постављање слободностојеће витрине у улици Краља Петра I се може одобрити само за 

пословне објекте који немају излог према тој улици.  

 Слободностојећу витрину у ул. Краља Петра I могу поставити заинтересована лица у складу 

са важећим Елаборатом о уређењу пешачке зоне у Сомбору израђеним од ЈП "Урбанизам" Сомбор 

бр._____ и Ситуационим решењем израђеним од стране Одељење за просторно планирање, 

урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Сомбора.  

 Власници односно закупци пословних објеката из претходног става одређују извођача радова 

на изради слободностојеће витрине у свему према Елаборату из става 2. овог члана, и сносе трошкове 

израде.  

 На израђену слободностојећу витрину из претходног става, а пре издавања одобрења за 

постављање, сагласност даје Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске 

управе Града Сомбора.  

 Предност за добијање одобрења има подносилац захтева који је први поднео захтев.  

 

2.3. Покретна тезга  

Члан 21  
 Покретна тезга је монтажна конструкција која може да заузима највише 2.00 м2 јавне 

површине, а намењена је за излагање и продају робе:  

 1. сувенира, књига, часописа и других публикација, CD-а и наочара,  

 2. цвећа, јелки, честитки и других украсних предмета поводом обележавања државних, 

верских и других празника:  

 - божићних и новогодишњих празника, у периоду од 15. децембра текуће године до 15. 

јануара наредне године,  

 - 8. марта, у периоду од 05. до 10. марта текуће године,  

 - ускршњих празника у трајању од 3 дана пре наступања празника и за време празника,  

 - Сви свети и Дан мртвих од 31. октобра до 2. новембра текуће године;  

 - Задушнице  

 3. других производа за време одржавања манифестација којима је покровитељ Град.  

 4. сезонских производа (лубенице, диње и купус).  

 5. антиквитета и уметнина.  

 Изузетно се може дозволити продаја јелки и кабастих сезонских производа (лубенице, диње и 

купус) са тла, с тим да максимална јавна површина која се заузима износи 2 м2.  

 

Члан 22  
 Привремено заузимање јавне површине ради постављања покретних тезги за излагање и 

продају књига, часописи и других публикација, као и  може се одобрити у ул. Змај Јовина у Сомбору, 

а у насељеним местима без ограничења.  

 У ул. Змај Јовина у Сомбору, подносиоцу захтева се може одобрити постављање највише 

шест покретних тезги ради продаје књига, часописи и других публикација.  

 Привремено заузимање јавне површине ради постављања покретних тезги за излагање и 

продају антиквитета и уметнина може се одобрити у ул. Трг цара Лазара бр. 3., 5. и 7, на простору 

испред Градског архива и Дечије библиотеке, под условом да се обезбеди несметан пролаз за пешаке 

у минималној ширини од 1,60 м.  

 Привремено заузимање јавне површине ради постављања покретних тезги за време Свих 

светих, дана мртвих и задушница дозвољено је испред гробаља на територији Града Сомбора.  



 

Члан 23 
 Привремено заузимање јавне површине ради постављања покретних тезги за излагање и 

продају сезонских производа , као и продају јелки и сезонских производа са земље, може се одобрити 

на локацијама које за текућу годину одобри ЈКП "Простор" и Одељење инспекције и комуналне 

полиције градске управе Града Сомбора.  

 Локације из претходног става овог члана морају да испуњавају услове са становишта 

безбедности и сигурности учесника у саобраћају прописане одредбама Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима и Закона о јавним путевима.  

 

Члан 24 
 Одобрење за привремено заузимање јавне површине ради постављања покретних тезги за 

излагање и продају сезонских производа или ради продаје сезонских производа са тла се издаје 

најмање на период од 30 дана, а приликом евентуалног продужења одобрења на период не краћи од 7 

дана. 

 

Члан 25 
 Захтев за постављање покретне тезге из чл. 21. ове Одлуке подноси се најкасније у року од 15 

дана од дана траженог почетка коришћења јавне површине.  

 У случају да је у року утврђеном у ставу 1. овог члана поднето више захтева, предност за 

добијање одобрења има подносилац захтева који је први поднео захтев.  

 ЈКП "Простор" захтеве који нису поднети у роковима утврђеним у ставу 1. овог члана, 

одбациће закључком.  

 

Члан 26  
 На покретној тезги није дозвољено постављање музичког уређаја.  

 Није дозвољено затварати покретну тезгу тако да добије изглед киоска, изузев покретне тезге 

за продају књига.  

 

2.4. Изложбени пултови за продају  

Члан 27  
 Изложбени пулт је типски отворени, лако покретни објекат, који може да заузима највише 

1.00 м2 јавне површине, постављен уз пословни објекат са наменом за излагање непрехрамбене робе 

која се у пословном објекту продаје, под условом да се обезбеди несметан пролаз за пешаке у ширини 

од 1.60 м.  

 Изложбени пулт из става 1. овог члана не може се поставити испред киоска, односно 

монтажног објекта.  

 Није дозвољено затварати изложбени пулт тако да добија изглед киоска.  

 Није дозвољено постављање изложбених пултова у ул. Краља Петра I у Сомбору.  

 

2.5. Опрема за уметничке активности  

Члан 28  
 Опрему за уметничке активности (музичке, ликовне и сл.) поставља корисник на основу 

одобрења.  

 Опрема за уметничке активности на јавној површини може да заузме највише 2 м2, под 

условом да се обезбеди несметан пролаз за пешаке у ширини од 1.60 м.  

             Опрема за уметничке активности која се поставља на делу јавне или друге површине, мора 

бити у складу са прописима који се односе на комунални ред, дозвољени ниво буке, одржавање 

чистоће и другим прописима.  

 

2.6. Покретни уређај за припрему хране  

Члан 29  
 Покретни уређај за припрему хране је уређај за пржење кокица, печење кестења, кување или 

печење кукуруза, припрему шећерне вате, палачинки, крофни и сладоледа, који се може поставити на 

јавној површини на основу одобрења, под условом да заузима највише 2 м2.  

 Покретни уређај из става 1. овог члана може се поставити током целе године.  



 Покретни уређај за припрему хране који користе електричну енергију морају се поставити на 

начин којим се не угрожава живот, здравље, безбедност и сигурност људи. 

 Начин и услови прикључења морају бити дефинисани у решењу о одобрењу за привремено 

заузимање јавне површине издат од стране ЈКП "Простор". 

            Покретни уређај из става 1 овог члана који се поставља на делу јавне или друге површине, 

мора бити у складу са прописима који се односе на комунални ред, дозвољени ниво буке, одржавање 

чистоће и другим прописима. 

 Није дозвољено затварати покретни уређај тако да добије изглед киоска.  

 

2.7. Расхладни уређај  

Члан 30  
 Расхладни уређај за продају напитака, индустријског сладоледа и кремова може да се постави 

на јавној површини, под условом да заузима највише 2.00 м2.  

 Испред пословног објекта могу да се поставе највише два расхладна уређаја.  

 Расхладни уређаја из става 1. овог члана морају се поставити на начин којим се не угрожава 

живот, здравље, безбедност и сигурност људи.  

 

2.8. Објекти и опрема за извођење забавних програма  

Члан 31  
 Објекти и опрема за извођење забавних програма су циркус, забавни парк, апарати и уређаји 

за забаву и слично.  

 Начин и услови прикључења морају бити дефинисани у решењу о одобрењу за привремено 

заузимање јавне површине издат од стране ЈКП "Простор". 

 Објекти и опрема за извођење забавних програма морају бити атестирани.  

 Објекти и опрема из става 1. овог члана, могу да се поставе на јавној зеленој површини под 

условом да се претходно закључи уговор о обнови те површине, са предузећем коме је поверено 

одржавање јавних зелених површина.  

              Објекти и опрема за извођење забавних програма који се постављају на делу јавне или друге 

површине, морају бити у складу са прописима који се односе на комунални ред, дозвољени ниво 

буке, одржавање чистоће и другим прописима. 

 

2.9. Дечији аутомобили, мотори и слично  

Члан 32  
 Дечији аутомобили, мотори и слично су уређаји за игру и забаву који се могу поставити 

испред и иза објекта на парцели број 5859/2 к.о. Сомбор 1, у оквиру "Парка хероја" и на парцели број 

5880 к.о. Сомбор 1, улица Лазе Костића.  

 Дечије аутомобиле, моторе и слично поставља власник на основу Одобрења.  

 Ближи услови и поступак постављања дечијих аутомобила, мотора и слично прописује се 

посебним Правилником.  

 Власник дечијих аутомобила, мотора и сл. одговора за евентуалну штету насталу на јавној 

површини и трошкове отклањања исте, као и за повреде физичких лица насталих употребом истих.  

 

2.10. Билборди и рекламне ознаке  

Члан 33 
 Билборди су слободностојећи рекламни панои одговарајућих димензија и материјала, 

намењени за постављање рекламних порука, који се постављају на јавну површину.  

 Рекламна ознака је: рекламна табла, слободностојећа реклама, рекламно платно, ротирајућа 

рекламна табла, светлећа рекламна табла, електронски дисплеј без тона, преносива рекламна табла, 

конзолна рекламна табла, штампана рекламна ознака на пешачкој стази, ознаке на украсним и 

заштитно - наменским оградама, транспарент, ознаке на уличним фасадама, рекламни текстови или 

симбол, појединачна слова, комерцијални и други огласи, као и ознаке којима се обележавају 

културна добра, туристички и други објекти, јарбол, заставе и сл., којима се врши рекламирање за 

сопствене потребе.  

 За осветљење рекламне ознаке односно светлећу рекламну ознаку дозвољено је коришћење 

електричне енергије са стубова јавне расвете.  



 Положај билборда и рекламне ознаке и други урбанистичко-технички услови одређују се 

ситуационим планом израђеним од Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство 

Градске управе Града Сомбора.  

 Тип, величина, материјал, као и посебни услови за постављање билборда и рекламне ознаке 

регулисани су Правилником из чл. 13. тачка 3. ове одлуке.  

 

2.11. Опрема и објекти за спорт и рекреацију  

Члан 34  
 На јавним и другим површинама  могу се поставити опрема и објекти за рекреацију грађана 

(фитнес опрема, скејт-парк, теретана, опрема за шах и слично) која је намењена за бесплатно 

коришћење већег броја грађана, као и балон хала спортске намене. 

 Опрему и објекти из става 1. овог члана може да постави заинтересовано лице на основу 

Одобрења које се издаје на период најдуже до 5 година.  

 Опрема и објекти из става 1. овог члана мора бити атестирана и постављена у складу са 

техничком документацијом произвођача.  

 Ситуациони план за постављање опреме и објеката за рекреацију грађана прописан чл. 15. 

став 1. тачка 2. и ставом 2. ове одлуке садржи и: фотографски приказ и скицу места постављања са 

уцртаним објектом у размери 1:100, површину која се заузима, број и врсту опреме, технички опис и 

друго.  

 О уредном и исправном стању опреме и уређаја из става 1. овог члана дужно је да се стара 

лице које је опрему поставило.  

 

2.12. Монтажно демонтажни објекти за манифестације  

Члан 35 
 Постављање монтажно-демонтажних објеката у сврху одржавања програма политичког 

карактера, забавних програма и презентација (презентација делатности или производа), непрофитних 

манифестација и приредби (хуманитарног, едукативног, музичког, спортског карактера односно 

манифестација у циљу неговања културе и културног наслеђа), дозвољено је на јавној површини на 

основу Одобрења.  

 Одобрење из претходног става доноси се за период трајања манифестације.  

 Организатор манифестације дужан је да постављене објекте из става 1. овог члана држи у 

уредном и исправном стању, а место одржавања манифестације по завршетку манифестације доведе у 

првобитно стање без одлагања, а најкасније у року утврђеном Одобрењем. 

 Објекти из става 1.овог члана који се постављају на делу јавне површине, морају бити у 

складу са прописима који се односе на комунални ред, дозвољени ниво буке, одржавање чистоће и 

другим прописима. 

 

2.13. Справе за дечију игру  

Члан 36  
 На зеленој јавној површини могу се поставити справе за дечију игру (љуљашка, тобоган, 

пењалица, вртешка и слична опрема за децу), која је намењена за бесплатно коришћење већег броја 

грађана.  

 У оквиру справа за дечију игру забрањено је постављање пешчаника односно отворене 

површине са песком.  

 Справе из става 1. овог члана може да постави заинтересовано лице на основу Одобрења које 

се издаје на период до 5 година.  

 Справе из става 1. овог члана морају бити атестиране и постављене у складу са техничком 

документацијом произвођача.  

 Ситуациони план за постављање справа за дечију игру прописан чл. 15. став 1. тачка 2. и 

ставом 2. ове одлуке садржи и : фотографски приказ и скицу места постављања са уцртаним објектом 

у размери 1:100, површину која се заузима, број и врсту опреме, технички опис и друго.  

 О уредном и исправном стању справа из става 1. овог члана дужно је да се стара лице које је 

справе поставило.  

 



2.14. Други објекти и уређаји  

Члан 37 
 Градско веће Града Сомбора може издати одобрење за привремено постављање и других 

објеката и уређаја, на јавној површини, који нису наведени у овој одлуци, као и објеката и уређаја 

који не испуњавају услове утврђене општим актима донетим у складу са овом одлуком, на 

образложени предлог Одељења за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове.  

 

3. Уређење, коришћење, одржавање и заштиту јавних површина  

Члан 38 
 О уређењу, одржавању и заштити јавних површина и урбане опреме, старају се правна и 

физичка лица чија је то дужност на основу ове одлуке и других аката донетих у складу са овом 

одлуком.  

 Уређење и одржавања јавних зелених површина обавља јавно комунално предузеће које је 

Град Сомбор основао за обављање ове комуналне делатности.  

 Јавне зелене површине око објеката за јавне намене самостално одржавају предузећа, органи, 

установе и организације које те површине користе или су им поверене на управљање и одржавање 

заједно са објектима изграђеним на тим површинама.  

 Власници и корисници пословних и других објеката су дужни да се о свом трошку старају о 

чишћењу јавне површине (тротоара, платоа, степеништа, јавних зелених површина и сл.) око својих 

објеката, све до ивице тротоара са путем.  

 

Члан 39  
 О чишћењу простора и дела јавне површине око зграде и испред дворишних ограда дужни су 

да се старају:  

 - власник, односно корисник породичне стамбене зграде односно стана;  

 - власник, односно корисник стамбене зграде односно предузеће или орган који управља 

зградом;  

 - власник, односно корисник пословне зграде, предузећа, установе, органи, и организације.  

 Под чишћењем простора и дела јавне површине око зграде и испред дворишних ограда сматра 

се кошење траве, чишћење и сакупљање нанетог отпадног материјала и сл.  

 Власник, односно корисник из става 1. овог члана очишћени отпадни материјал депонује на 

одговарајући начин у посуде за отпатке и џакове.  

 Уколико се субјекти из става 1. овог члана не придржавају дате обавезе орган управе 

надлежан за послове комуналне инспекције наложиће решењем испуњење исте. 

 

Члан 40  
 О чишћењу јавних површина, уклањању отпада, смећа, наноса, снега, блата, воде и друге 

нечистоће, дужни су да се старају субјекти који њима управљају, власници или корисници:  

 1. привремених објеката на јавној површини у ширини од 4 м око објеката;  

 2. јавних паркиралишта, на унутрашњем простору и непосредно око њега;  

 3. бензинских пумпи, на платоу испред објеката, на прилазним путевима до ивице главног 

пута, око објекта и на зеленим површинама које окружују објекат;  

 4. аутобуских и железничких станица, на платоима унутар станица и око њих, као и на 

прилазима путевима до ивице главног пута;  

 5. пијаца, гробља, унутар, на улазима, излазима и око њих;  

 6. спортских и забавно-рекреативних терена, базена, унутар и око ових терена, као и улаза и 

излаза;  

 7. јавне површине за постављање промотивних акција;  

 8. јавне површине на којима се организују концерти, забаве и слични догађаји;  

 9. јавне површине за извођење грађевинских и комуналних радова, на површинама где изводе 

ове радове и непосредно око њих;  

 10. јавне површине око трговинских, угоститељских, занатских објеката, летњих башти уз 

објекте и сл.;  

 11. јавне површине око стоваришта, отпада и депонија, од ограде до ивице пута;  

 12. позоришних и филмских сала и сличних објеката, на улазима и излазима;  

 13. спортских хала и дворана, на улазима и излазима.  

 



Члан 41 
 Уклањање угинулих животиња са јавних површина дужно је да изврши надлежно предузеће у 

року од четири сата од момента пријема усменог или писменог налога комуналне инспекције.  

 

Члан 42  
 Одржавање јавних зелених површина обухвата:  

 1. замену уништеног и дотрајалог биљног материјала новим садницама;  

 2. орезивање и обликовање стабала и грмља;  

 3. окопавање садница;  

 4. кошење и одвожење траве;  

 5. уклањање отпалог грања, лишћа и отпадака;  

 6. одржавање посуда са украсним биљем;  

 7. превентивно деловање на спречавање биљних болести, уништавање биљних штеточина и 

континуирано спровођење заштите зеленила;  

 8. постављање заштитних ограда од прикладног материјала, односно садња живе ограде на 

местима угроженим од уништавања;  

 9. постављање натписа и упозорења за заштиту јавне зелене површине;  

 10. одржавање уређених цветних површина;  

 11. остале послове који су потребни да би јавне зелене површине служиле својој намени.  

 

Члан 43 
 Ради обезбеђивања општег и комуналног уређења Града, приликом коришћења јавних 

површина забрањено је:  

 1. прљање, оштећење или загађивање јавне површине, као и урбане опреме која је постављена 

на јавним површинама,  

 2. остављање ствари, предмета, машина, уређаја и отпада на јавним површинама,  

 3. ломљење дрвећа, шибља и живица и цветног материјала,  

 4. вађење, сеча, садња и орезивање дрвећа, украсног шибља и другог растиња без сагласности 

надлежног органа,  

 5. спаљивање лишћа и других материја,  

 6. пуштање стоке и живине по парковима, травњацима и другим јавним површинама,  

 7. лепљење и причвршћивање плаката и огласа по објектима и дрвећу,  

 8. писање графита, цртање или на други начин оштећење или уништавање јавне површине 

или урбане опреме,  

 9. кретање, паркирање и остављање возила на јавној зеленој површини и јавној површини која 

није намењена паркирању и кретању возила,  

 10. смештати и складиштити амбалажу, робу и картонске кутије,  

 11. бацати и разбијати стакло и стаклену амбалажу,  

 12. прати моторна возила,  

 13. обављати занатске и сличне радове,  

 14. цепати и тестерисати дрва, разбијати угаљ и складиштити га дуже од 24 часа,  

 15. вршити истовар или утовар или паркирати возила на местима на којима се налазе улични 

хидранти или сливници и слични комунални објекти,  

 16. пљувати по улици и тротоар, вршити нужду и друге физиолошке потребе,  

 17. изливати садржаје септичких јама, отпадне и друге течности, помије у канализационе и 

друге уличне отворе и изливати садржаје непријатног мириса на јавну површину,  

 18. прати посуде за смеће,  

 19. држати хаварисана, неисправна и нерегистрована возила, или остављати возила која су 

регистрована, али неупотребљива за саобраћај,  

 20. неовлашћено постављање, уклањање или премештање урбане опреме,  

 21. спречавање постављања урбане опреме за коју постоји одобрење или други акт донет у 

складу са овом одлуком,  

 22. коришћење јавне површине и урбане опреме супротно намени коју имају, без одобрења 

или који није у складу са издатим одобрењем,  

 23. вођење пса без поводца, 

 24. предузимање других неименованих радњи којима се та површина угрожава.  

 



Члан 44 
 Предузећа и таксисти који обављају градски саобраћај, власници бензинских пумпи, дужни су 

да одстране мрље од уља и сличног са подлоге коловоза, паркинга, стајалишта и платоа бензинских 

пумпи.  

 Уколико субјекат из става 1. овог члана не изврши своју обавезу орган управе надлежан за 

послове комуналне или саобраћајне инспекције наложиће решењем испуњење обавезе.  

 Уколико субјекти из става 1. овог члана не поступе по датом решењу надлежни инспектор 

издаће налог надлежном комуналном предузећу да уклони прљавштину на терет извршеника.  

 

Члан 45  
 Напуштени и дотрајали предмети и ствари (слупани и хаварисани аутомобили, аутомобили 

који нису у возном стању, аутомобили без регистарских таблица, делови аутомобила, мотоцикли, 

бицикли, стари киосци и сличне старе ствари и други предмети) остављени на јавним површинама 

дуже од 24 часа, противно одредбама ове одлуке, морају се уклонити.  

 Уклањање предмета и ствари из става 1. овог члана врши корисник, односно власник, на 

основу решења комуналног инспектора у року од 7 дана по пријему решења.  

 Уколико је корисник, односно власник предмета и ствари непознат, решење којим се налаже 

његово уклањање налепиће се на те ствари, односно предмете, уз назначење дана и часа када је 

налепљено и тиме се сматра да је извршена уредна достава.  

 На начин из претходног става рок за уклањање предмета и ствари тече од извршене доставе.  

 Касније оштећење, уништење или уклањање решења из става 3. овог члана не утиче на 

ваљано достављање.  

 Уколико лице које је корисник, односно власник предмета или ствари, не поступи по решењу 

комуналног инспектора, уклањање ће на налог комуналног инспектора или Закључка о дозволи 

извршења, о трошку власника или корисника предмета или ствари извршити ЈКП "Простор" преко 

предузећа односно другог лица са којим је закључила уговор о извођењу радова на уклањању, осим 

уклањање возила које извршава ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор.  

 У року од 30 дана од дана уклањања, корисник односно власник уклоњених предмета или 

ствари може их преузети уз претходно плаћање трошкова уклањања и чувања. После овог рока 

предузеће односно друго лице из претходног става односно ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор ће 

их продати као отпадни материјал предузећу које врши прикупљање секундарних сировина по 

ценовнику који се примењују у моменту продаје.  

 Ако новац од продаје предмета или ствари премашује трошкове њиховог уклањања или 

чувања, разлика припада буџету Града.  

 

Члан 46 
 Дрво, дрворед, украсно шибље и друго растиње на јавној површини могу се уклонити или 

орезати због:  

 1. старости или болести дрвета,  

 2. безбедности саобраћаја,  

 3. угрожавања стамбеног, пословног и другог објекта,  

 4. извођења радова на објектима комуналне инфраструктуре (изградња, реконструкција, 

санација, доградња и сл.),  

 5. отварања пролаза - улаза у дворишта, односно објекте (у складу са решењем надлежног 

органа којим се одобрава извођење радова на изградњи или реконструкцији објекта).  

 Захтев за уклањање, орезивање или садњу подноси се надлежном органу Градске управе града 

Сомбора.  

 Уклањање, орезивање или садња из става 1. овог члана врши се на основу решења надлежног 

органа Градске управе града Сомбора.  

 За стабло које је неопходно уклонити због извођења грађевинских радова или отварања 

пролаза - улаза у дворишта, односно објекте, плаћа се једнократна накнада у висини петоструке 

вредности процењене дрвне запремине по ценовнику дрвних сортимената ЈП "Војводинашуме" 

умањене за трошкове производње.  

 Висину накнаде из претходног става утврђује надлежни орган Градске управе Града Сомбора 

и иста се уплаћује у року од 15 дана од дана пријема обавештења о висини накнаде.  

 



Члан 47  
 Власници или корисници објеката или парцела дужни су редовно одржавати постојеће 

отворене атмосферске канале испред објеката или парцела (чишћење, кошење траве, одржавање 

пропуста, др.).  

 Уколико лица из претходног става овог члана не одржавају постојеће отворене атмосферске 

канале у складу са овом одлуком исти ће се уредити о њиховом трошку.  

 Забрањено је сађење било које врсте засада као и постављање инсталација у оквиру 

постојећих отворених атмосферских канала.  

 Забрањено је затрпавање постојећих отворених атмосферских канала без сагласности 

надлежне службе.  

            Лицу које затрпа постојећи атмосферски канал, комунални инспектор ће  решењем наложити 

ископавање истог. У случају непоступања по решењу, ископавање канала ће извршити ЈКП 

„Простор“ о трошку лица које је извршило затрпавање канала. 

 

4. Јавно оглашавање и плакатирање  

Члан 48  
 Истицање плаката, објава, огласа, обавештења, позива (у даљем тексту: огласно средство), 

може се вршити само на огласним стубовима, витринама, таблама и другим сличним објектима који 

су за то одређени (у даљем тексту: опрема за јавно оглашавање), а на основу одобрења.  

 На постојећим бетонским стубовима за оглашавање на територији Града Сомбора огласна 

средства се истичу без одобрења.  

 Изузетно, од става 1. овог члана, установе из области културе могу истицати огласно средство 

на својим објектима који су за то одређени.  

 Истицање посмртних плаката може се вршити само на гробљима, фасади зграде или на огради 

дворишта у коме је покојник живео.  

 

Члан 49 
 Одобрење за коришћење опреме за оглашавање, а ради постављања огласног средства, доноси 

ЈКП "Простор" на захтев заинтересованог правног или физичког лица.  

 Одобрење из претходног става се издаје најмање на период од 7 дана. 

 Ималац одобрења је дужан је да по истеку одобреног периода коришћења опреме за јавно 

оглашавање уклони огласно средство са опреме у року од 24 часа.  

 

Члан 50 
 Опрему за јавно оглашавање поставља ЈКП "Простор" на местима која су одређена Решењем о 

одређивању места за привремено постављање опреме за оглашавање, и о истој се стара.  

 Решење из става 1. овог члана доноси Градоначелник Града Сомбора на предлог Одељења за 

просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе града Сомбора.  

 ЈКП "Простор" може изузетно, уз сагласност Градског већа града Сомбора да одобри 

привремено постављање опреме за јавно оглашавање на местима која нису одређена Решењем из 

става 2. овог члана, као и да одреди места за слободно плакатирање, ако постојећи објекти не 

задовољавају повећану потребу за оглашавањем поводом културних, спортских и других 

манифестација, као и предизборних кампања.  

 

Члан 51  
 Уклањање огласа или плаката са места која нису за ту сврху намењена, као и огласа и плаката 

за које је одобрење истекло, врши предузеће, односно предузетник коме су поверени ти послови.  

 Предузеће, односно предузетник, је дужно да најмање једном недељно врши преглед опреме 

за јавно оглашавање и уклања плакате, огласе и друга обавештења која су постављена без одобрења 

односно чије је одобрење истекло.  

 

Члан 52  
 Забрањено је постављање огласног средства на урбаном мобилијару, дрвећу, зеленилу, 

стубовима јавне расвете, саобраћајним знацима, семафорима, верским институцијама, спомен 

обележјима и сличним објектима, као и на фасади објекта.  

 



Члан 53 
 Ако се огласно средство постави супротно одредбама ове одлуке, односно на местима која 

нису за то предвиђена, комунални инспектор Одељења инспекције и комуналне полиције градске 

управе Града Сомбора ће наложити његово уклањање оглашивачу односно правном лицу, физичком 

лицу или предузетнику чија је порука исписана на плакату, огласу или другој огласној поруци, о 

његовом трошку.  

 

5. Постављање објеката, уређаја и опреме у функцији  

извођења грађевинских радова  

Члан 54  
 Постављање ограда градилишта, градилишних скела и депоновање грађевинског материјала 

(истовар, смештај и утовар) на јавним површинама ради извођења грађевинских радова на објектима, 

ако за то не постоји могућност на грађевинској парцели, дозвољено је у складу са усвојеним планом 

градилишта и планираном динамиком радова уз претходно одобрење ЈКП "Простор".  

 Јавна површина може се користити у циљу извођења грађевинских радова и за грађевинске 

машине (миксере за бетон и друга специјализована возила за бетон, подизање грађевинског 

материјала и сл.), само на основу одобрења ЈКП "Простор".  

 Одобрење из става 1. и 2. овог члана се издаје на захтев инвеститора или извођача радова.  

Заузеће јавне површине може се одобрити у трајању до 30 дана, а у случају када се изводе 

грађевински радови на основу грађевинске дозволе до шест месеци.  

 

Члан 55 
 Подносилац захтева за издавање одобрења из члана 54. ове одлуке дужан је да уз захтев 

приложи:  

 1. грађевинску дозволу односно други одговарајући акт Одељења за просторно планирање, 

урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Сомбора за извођење грађевинских радова, у 

складу са законом којим се уређује изградња објеката,  

 2. план градилишта или шему организације за већа градилишта или скицу заузећа за 

депоновање грађевинског материјала,  

 3. решење о измени режима саобраћаја које доноси Одељење за комуналне делатности, 

имовинско-правне и стамбене послове Градске управе Града Сомбора, уколико се мења режим 

саобраћаја,  

 4. сагласност ЈКП "Зеленило" Сомбор, уколико се заузима јавна зелена површина,  

 5. сагласност ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор уколико се заузима јавно паркиралиште,  

 6. сагласност Одељења за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове на 

план градилишта или шему организације за већа градилишта или скицу заузећа за депоновање 

грађевинског материјал, и  

 7. уговор о враћању јавне површине у техничко исправно стање закључен са ЈКП "Зеленило".  

 

Члан 56  
 Инвеститор или извођач радова је дужан да:  

 - депоновани грађевински материјал и земљу на јавној површини заштити од растурања и 

пада постављањем одговарајуће заштитне ограде;  

 - обезбеди пролаз за пешаке и моторна возила, безбедност лица и сигурност суседних 

објеката, као и да постави саобраћајну сигнализацију у складу са одобрењем о измени режима 

саобраћаја издатог од стране надлежног органа Градске управе Града Сомбора;  

 - да за време трајања заузећа, јавну површину одржава и редовно чисти, полива растресити 

материјал како би се спречило стварање блата и прашине, сливнике на јавној површини чисти од 

накупљеног материјала и омогући слободно отицање воде до најближег сливника,  

 - при извођењу грађевинских радова коришћењем грађевинских машина отпадни материјал, 

шут и сл. одмах уклони или смешта у контејнере, и  

 - да након завршетка радова односно истека рока заузећа, јавну површину доведе у технички 

исправно стање, односно стање предвиђено планском документацијом.  

 Уколико ималац одобрења поступи супротно одредби из претходног става, комунални 

инспектор Одељења инспекције и комуналне полиције наложиће решењем испуњење обавезе. 



 Уколико ималац одобрења не поступи по решењу исто ће извршити ЈКП "Простор"  

принудним путем о трошку имаоца одобрења.  

 

Члан 57  
 Постављање ограда градилишта, градилишних скела, депоновање грађевинског материјала 

(истовар, смештај и утовар) на јавној површини и коришћење јавне површине грађевинским 

машинама, може се дозволити изузетно у пешачкој зони под посебним условима који се утврђују 

одобрењем ЈКП "Простор".   

 

Члан 58 
 Роба и други предмети не могу да се постављају на јавним површинама, осим у случају 

утовара или истовара огрева који не може да траје дуже од 24 сата.  

 Огрев се мора уредно сложити, тако да се обезбеди неометани пролаз пешака, а након истека 

рока од 24 сата, јавна површина мора се одмах очистити и по потреби опрати.  

 

6. Раскопавање јавних површина  

Члан 59  
 Под раскопавањем јавних површина подразумевају се радови који су неопходни ради 

отклањања последица насталих дејством више силе или у случају квара на објектима чијим хитним 

неотклањањем може бити угрожено јавно добро, здравље или имовина људи. 

 Радови на раскопавању јавних површина изводе се на основу решења Одељења за комуналне 

делатности, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе Града Сомбора.  

 У одобрењу за раскопавање јавне површине одређује се почетак и завршетак радова, мере које 

је инвеститор дужан да предузме ради безбедности људи и имовине, као и начин и време довођења 

раскопане јавне површине у техничко исправно стање.  

 Уколико се радови на раскопавању јавне површине не могу завршити у одобреном року, 

подносилац захтева је дужан да од надлежног органа затражи продужење рока.  

 

Члан 60  
 Раскопавање јавних површина може се обављати у периоду од 01. Фебруара до 1. децембра.  

 Изузетно, Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове као 

надлежан орган може да одобри раскопавање јавних површина ван периода из става 1. овог члана, 

ако постоје оправдани разлози за то и ако временски услови омогућавају раскопавање.  

 Изузетно радови могу да почну и без одобрења само у случају више силе или у случају квара 

на објектима комуналне инфраструктуре, чијим хитним неуклањањем може бити угрожено јавно 

добро, здравље или имовина људи.  

 У случају из става 3. овог члана, инвеститор односно извођач радова је дужан да о започетом 

раскопавању јавне површине одмах обавести Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и 

стамбене послове Градске управе Града Сомбора и ЈКП "Простор", а најкасније у року од 24 сата од 

настанка више силе, односно сазнања за квар, и најкасније у року од 3 дана поднесе захтев за 

издавање одобрења за раскопавање јавне површине са образложењем оправданости започетог 

раскопавања, као и о року до кога ће завршити радове.  

 

Члан 61 
 Подносилац захтева за издавање одобрења за раскопавање јавне површине, дужан је да уз 

захтев приложи:  

 - скицу трасе раскопавања,  

 - план техничког регулисања саобраћаја (постављање саобраћајне сигнализације, прописно 

обележавање места раскопавања),  

 - сагласност Одељења за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове на 

скицу трасе раскопавања јавне површине са техничким условима о довођењу раскопане јавне 

површине у технички исправно стање,  

 - извод из катастра комуналних инсталација,  

 - уговор о довођењу раскопаних јавних површина у технички исправно стање закључен 

између извођача радова и ЈКП "Простор". 

 



Члан 62  
 Инвеститор је одговоран да раскопану јавну површину доведе у техничко исправно стање 

одмах по завршетку радова, а најкасније у року од 3 дана од дана завршетка радова.  

 Правилником о техничким условима за раскопавање и довођење раскопане јавне површине у 

технички исправно стање прописују се услови за раскопавање јавних површина и враћање истих у 

технички исправно стање.  

 Правилник из става 2. овог члана доноси Градско веће  на предлог Одељења за комуналне 

делатности, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе Града Сомбора.  

 

Члан 63 
 Код изградње нове улице или реконструкције постојеће, инвеститор је дужан да 6 месеци пре 

отпочињања ових радова о томе обавести сва предузећа која постављају или одржавају подземне и 

надземне објекте, инсталације и прикључке, као и власнике односно кориснике објеката који се 

налазе у тој улици.  

 Кад услед раскопавања јавне површине или радова везаних за раскопавање јавних површина 

настану оштећења на стамбеним, комуналним или другим објектима, извођач радова на раскопавању 

јавне површине дужан је да о настанку оштећења одмах обавести Одељење за комуналне делатности, 

имовинско-правне и стамбене послове, инвеститора, организацију која се стара о одржавању објеката, 

као и власника објекта.  

 Када се као последица раскопавања јавне површине оштети јавна површина која није 

раскопавана, њено довођење у технички исправно стање има исти третман као и површина која се 

раскопава.  

 Трошкове проузроковане оштећењима из става 3. овог члана сноси инвеститор.  

 

Члан 64 
 Раскопавање изграђених, уређених или реконструисаних улица не може се вршити пре истека 

периода од пет година од дана завршетка ових радова, осим у случајевима из чл. 60. став 3. ове 

одлуке.  

 Изузетно раскопавање изграђене, уређене или реконструисане улице, може се одобрити пре 

истека периода из става 1. овог члана, ако за то постоје посебно оправдани разлози.  

 

7. Улични и други отвори  

Члан 65  
 Ради безбедности пешака и безбедности саобраћаја, сви отвори на коловозима, тротоарима 

као и другим саобраћајним површинама, пијацама, парковима, двориштима, пролазима и другим 

сличним местима морају бити покривени поклопцима, решеткама или другим затварачима (у даљем 

тексту: затварачи).  

 Уличним отворима у смислу става 1. овог члана сматрају се нарочито:  

 1. отвори (шахте и окна) водоводне и канализационе мреже,  

 2. отвори (шахте и окна) подземних инсталација (топловодне, електричне, ПТТ и друге 

инсталације),  

 3. отвори (шахте и окна) атмосферске мреже,  

 4. отвори за убацивање огревног и другог материјала, подрумски прозори, отвори за 

осветљавање просторија и слично.  

 

Члан 66  
 Затварачи за отворе из члана 65. став 2. тачка 1. и 2. ове одлуке морају бити израђени од 

ребрастог (храпавог) материјала тако да је онемогућена клизавост нагазне површине, може бити 

обезбеђен (забрављивањем), а ако се налазе на коловозу могу имати и уложак против буке.  

 Затварачи за отворе из члана 65. став 2. тачка 3. ове одлуке морају бити израђени у виду 

решетки чији прорези не смеју бити у правцу одвијања саобраћаја, него под правим углом.  

 Поља појединих врста затварача се наливају асфалтом, како би били постављени у исту раван 

са околном подлогом.  

 Дотрајали, уништени, клизави и уклоњени затварачи морају се заменити.  

 



Члан 67  
 О одржавању отвора из члана 65. став 2. тачка 1. и 2. ове одлуке старају се субјекти којима 

припадају инсталације и уређаји у отвору.  

 О одржавању отвора из члана 65. став 2. тачка 3. ове одлуке стара се надлежно предузеће које 

одржава атмосферску мрежу.  

 О одржавању отвора из члана 65. став 2. тачка 4. ове одлуке старају се власници 

непокретности.  

 О одржавању отвора старају се предузећа којима је поверено управљање одређеним 

објектима.  

 

Члан 68  
 За време извођења радова у отвору (интервенције и поправке на инсталацијама, убацивање 

огрева и др.) лице које изводи радове дужно је да отвор огради препрекама и обележи видљивим 

знацима, а по завршетку радова отвор прописно затвори и површину око отвора доведе у чисто и 

уредно стање.  

 

Члан 69  
 Забрањено је оштећивање и уклањање затварача са отвора из члана 65. ове Одлуке.  

 Забрањено је приликом извођења грађевинских радова постављати грађевинске машине 

(мешалице за бетон и грађевински материјал и сл.) непосредно уз уличне отворе на начин који би 

могао да доведе до изливања њиховог садржаја у уличне отворе или би се тиме спречавало њихово 

нормално функционисање.  

 

8. Режим саобраћаја у пешачкој зони  

Члан 70  
 Забрањује се саобраћај свим возилима у пешачкој зони.  

 

Члан 71  
 Изузетно Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове Градске 

управе Града Сомбора може да на захтев заинтересованог лица одобри пролаз, односно пролаз и 

заустављање возилима у пешачкој зони:  

 1. сопственим возилима носивости до 5 тона за доставу односно снабдевање предузећа, 

продавница, угоститељских објеката и радњи, у времену од 05,30 до 07,30 часова;  

 2. возилима инвалида, дистрофичара, параплегичара и лица сродних обољења код којих 

постоји телесно оштећење које има за последицу неспособност доњих екстремитета од 60 и више 

процената и којима возило служи за личну употребу, у времену од 00,00 до 24,00 часа;  

 3. возилима која за потребе власника објеката у пешачкој зони врше селидбу, доставу беле 

технике, намештаја, огревног материјала и сл., у времену од 05,30 до 07,30 часова и од 12,00 до 16,00 

часова;  

 4. возилима носивости до 5 тона за потребе грађења, извођења радова на адаптацији, санацији, 

реконструкцији и одржавању објеката, у времену од 05,30 до 07,30 часова и од 12,00 до 16,00 часова.  

 

Члан 72  
 Возилима јавних комуналних предузећа и других јавних предузећа, здравствених установа, 

Министарства унутрашњих послова и инспекцијских органа за време вршења интервенција, 

дозвољен је пролаз, односно пролаз и заустављање возилима у пешачкој зони, у времену од 00,00 до 

24,00 часа, без одобрења Одељења за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове.  

 

Члан 73  
 Одобрење из чл. 71. ове одлуке се издаје у форми решења и садржи: податке о подносиоцу 

захтева (за физичко лице: име и презиме, пребивалиште, ЈМБГ, за правно лице: назив, седиште, ПИБ 

и Матични број); марку и тип возила, регистарску ознаку возила, назив улице којом је одобрен пролаз 

односно пролаз и заустављања возила, сврху пролаза односно пролаза и заустављања возила, време 

трајања одобреног пролаза односно пролаза и заустављања и обавезе подносиоца захтева.  

 



Члан 74  
 Подносилац захтева за издавање одобрења из чл. 71. ове одлуке дужан је да уз захтев 

приложи:  

 - фотокопију саобраћајне дозволе;  

 - доказ о оснивању радње за обављање одговарајуће делатности, односно доказ о уписаној 

делатности у Регистар привредних субјеката (чл. 71. тачка 1. ове одлуке)  

 - медицинска документација (чл. 71. тачка 2. ове одлуке)  

 - грађевинску дозволу односно други одговарајући акт Одељења за просторно планирање, 

урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Сомбора за извођење грађевинских радова, у 

складу са законом којим се уређује изградња објеката (чл. 71. тачка 4. ове одлуке)  

 - доказ о уплати градске административне таксе.  

 

Члан 75 
 Ималац одобрења за пролаз, односно пролаз и заустављање возилима у пешачкој зони дужан 

је да:  

 - користи потпуно технички исправно возило;  

 - не прља и не оштећује јавну површину, објекте и уређаје у пешачкој зони;  

 - приликом превоза предузме све мере по питању заштите грађана и материјалних добара;  

 - да овлашћеном лицу стави на увид одобрење.  

 

Члан 76 
 Возилима којима је издато одобрење из чл. 71. ове одлуке забрањено је паркирање и кретање 

брзином већом од 20 км/час.  

 Улазак и излазак возила врши се преко платоа између Старе градске куће и Робне куће.  

 

Члан 77  
 Одобрење из чл. 71. ове одлуке престаје да важи пре истека периода на које је издато ако 

ималац одобрења користи возило супротно намени и условима наведеним у одобрењу.  

 

III КОМУНАЛНА УРЕЂЕНОСТ  
1. Услови и начин постављања, коришћења, одржавања и  

заштите комуналних објеката и уређаја  

 

Члан 78 
 Комунални објекти и уређаји из члана 9. став 1. ове Одлуке, на јавној површини, постављају 

се на основу Решења Одељења за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство.  

 Решење из става 1. овог члана доноси се на основу важећег Елабората о постављању 

комуналних објеката и уређаја и потребне пројектно-техничке документације у зависности од врсте 

комуналног објекта, а у складу са важећим прописима.  

 Елаборат о постављању комуналних објеката и уређаја израђује ЈКП "Простор" Сомбор, а који 

садржи: распоред и место за постављање, изглед, материјал и друге услове.  

 Постављање комуналних објеката и уређаја у ул. Краља Петра I одобрава се у складу са 

Елаборатом о уређењу пешачке зоне у Сомбору израђеним од стране ЈП "Урбанизам" Сомбор.  

 

Члан 79  
 Комунални објекти и уређаји морају бити у уредном и исправном стању.  

 Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове је дужно да 

комуналне објекте и уређаје одржава у исправном уредном и чистом стању.  

 

Члан 80 
 Колски и пешачки прилаз објекту или парцели, а преко јавне површине, из члана 9. став 2. ове 

одлуке, поставља власник односно корисник објекта који има колски улаз, на основу решења 

Одељења за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе Града 

Сомбора.  

 Колски и пешачки прилази могу се градити искључиво од опеке, бехатона, камене коцке и 

другог лаког демонтажног материјала. 



 Подносиоц захтева за издавање решења дужан је да уз захтев приложи:  

 1. копију плана парцеле;  

 2. доказ о праву својине односно коришћења објекта испред којих се поставља колски и 

пешачки прилаз;  

 3. доказ о уплати административне таксе.  

 Ближи технички и други услови надлежних органа и организација, начин постављања колског 

и пешачког прилаза одређују се Ситуационим решењем израђеним од стране ЈКП "Простор", а које 

орган прибавља по службеној дужности о трошку подносиоца захтева.  

 На Решење из става 1. овог члана може се изјавити жалба Градском већу Града Сомбора у 

року од 15 дана од дана пријема решења.  

 

2. Обезбеђивање и одржавање система јавне расвете,  

осветљавање објеката и свечано украшавање Града  

Јавна расвета  

Члан 81  
 Јавна расвета је систем објеката, инсталација и уређаја за осветљавање јавних површина и 

спољних делова зграда и других објеката (у даљем тексту: јавна расвета).  

 Град Сомбор путем Одељења за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове 

обезбеђује јавно осветљење, које обухвата одржавање, адаптацију и унапређење објеката и 

инсталација јавног осветљења.  

 Град Сомбор путем Одељења за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове 

обезбеђује јавну расвету из става 1. овог члана у складу са годишњим програмом.  

 Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове даје сагласност за 

постављање и уклањање рекламних ознака са објеката јавног осветљења, односно њихово 

прикључење, коришћење и искључење из система јавног осветљења.  

 Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове врши надзор на 

постављању и уклањању рекламних ознака са објеката јавног осветљења, односно њиховом 

прикључењу, коришћењу и искључењу из система јавног осветљења.  

 

Члан 82  
 Одржавање јавне расвете обухвата радове на замени светлећих тела и других дотрајалих или 

оштећених елемената, чишћење, антикорозивну заштиту и прање стубова и заштитних облога 

светлећих тела.  

Осветљавање објеката  

Члан 83 
 Ради истицања силуета, спољашњим осветљењем могу се трајно осветлити објекти и 

амбијенталне целине које имају историјски, културни, архитектонски, административни, привредни 

или други значај.  

 Градоначелник доноси решење којим одређује који се објекти и амбијенталне целине 

осветљавају, у смислу става 1. овог члана.  

 Осветљавање објеката и амбијенталних целина врши се на основу елабората осветљавања који 

обезбеђује Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове.  

 

Свечано украшавање града  

Члан 84 
 Поводом државних празника, одређених верских празника, значајних културних и спортских 

приредби и манифестација, Град се свечано украшава према посебном Елаборату свечаног 

украшавања и осветљавања Града.  

 Елаборат из става 1. овог члана обезбеђује Одељење за комуналне делатности, имовинско-

правне и стамбене послове, а израђује га ЈКП "Простор", уз сагласност главног урбанисте Града.  

 Инсталације и уређаји за свечано осветљење Града саставни су део система јавне расвете и 

одржавају се стално у исправном, уредном и чистом стању.  

 Украси и инсталације и уређаји за свечано осветљење Града уклањају се најкасније у року од 

осам дана после завршене приредбе или манифестације поводом које су постављени.  

 Радови на уклањању украса и инсталације и уређаја за свечано осветљење Града постављених 

у сврху божићних и новогодишњих празника почињу најкасније у року од осам дана после завршених 



празника поводом којих су постављени, а завршавају је најкасније у року од 30 дана уколико то 

дозвољавају временске прилике.  

 Постављање и одржавање украса и инсталација и уређаја за свечано осветљење Града 

обезбеђује Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове.  

 

3. Постављање и одржавање јавних тоалета  

Члан 85  
 Јавни тоалет је комунално-санитарни објекат који се поставља на јавној површини на основу 

решења ЈКП "Простор" Сомбор, по претходно прибављеним условима које израђује Одељење за 

просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Сомбора.  

 Јавни тоалет мора да испуњава техничко-санитарне и хигијенске услове утврђене посебним 

прописима.  

 Јавни тоалет може да буде трајан или привремен.  

 

Члан 86 
 Трајни јавни тоалет може бити зидани или монтажни објекат, који мора бити прикључен на 

јавни водовод и јавну канализацију и електромрежу, а може бити и аутоматизован.  

 Привремени јавни тоалет у финалном облику који је аутономан може се поставити на јавној 

површини и то на: трговима, парковима, зеленим и рекреационим површинама, односно на другим 

местима на којима се грађани окупљају и задржавају.  

 Захтев за постављање привременог јавног тоалета из претходног става може да поднесе 

организатор јавне манифестације или другог скупа.  

 

Члан 87  
 ЈКП "Простор" поставља трајне јавне тоалете по претходно прибављеним условима које 

израђује Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе Града 

Сомбора.  

 Привремени јавни тоалет из чл. 86. став 2. ове одлуке се поставља на основу решења ЈКП 

"Простор", којим се одређује број и распоред постављања привремених тоалета у току трајања 

манифестације.  

 

Члан 88  
 У јавним тоалетима на видном месту истичу се хигијенска и техничка упутства. 

 Корисници су дужни да се придржавају ових упутстава.  

 

Члан 89 
 Јавни тоалети морају бити у уредном и исправном стању о чему се стара ЈКП "Простор" преко 

надлежног јавног предузећа.  

 ЈКП "Простор" доноси ценовник услуга, уз претходну сагласност Градског већа Града 

Сомбора, у складу са законом којим се регулише обављање комуналних делатности.  

 

Члан 90  
 За време трајања манифестације, ЈКП "Простор" за трајне тоалете, а организатор 

манифестације за привремене тоалете, дужан је да обезбеди:  

 1. санитарну, техничку и хигијенску исправност јавног тоалета,  

 2. уредност, чистоћу и функционалност јавног тоалета.  

 3. санитарно-техничко упутство о коришћењу, истакнуто на видном месту за кориснике, и  

 4. стално присуство радника на одржавању хигијене у радно време.  

 

IV НАДЗОР  
Инспекцијски надзор  

Члан 91  
 Надзор над применом ове одлуке врши Градска управа. 

 Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове одлуке и других општих и појединачних 

аката донетих на основу ове одлуке, обавља орган надлежан за инспекцијске послове, путем 



надлежних инспектора и овлашћених службених лица Одељења инспекције и комуналне полиције 

градске управе града Сомбора.  

 За прекршаје прописане овом одлуком комунални инспектор, инспектор за саобраћај и путеве, 

овлашћена службена лица Одељења инспекције и комуналне полиције градске управе Града Сомбора, 

овлашћени су да издају прекршајни налог.  

 За прекршај из члана 43. тачка 9. прекршајни налог се издаје власнику возила или лицу које је 

возилом управљало и учинило прекршај. 

 

Права и дужности  

Члан 92  
 У вршењу инспекцијског надзора, поред законских овлашћења, надлежни инспектори и 

овлашћена службена лица Одељења инспекције и комуналне полиције Градске управе Града 

Сомбора, има право и дужност да:  

 1. контролише стање урбаног мобилијара, услове и начин њиховог постављања, одржавања и 

заштите од стране лица којима је то поверено;  

 2. контролише услове и начин привременог постављања објеката и уређаја на јавним 

површинама;  

 3. контролише обављање послова на општем и комуналном уређењу Града, утврђених овом 

одлуком:  

 - уређење, коришћење, одржавање и заштиту јавних површина,  

 - јавно оглашавање и плакатирање,  

 - постављање објеката, уређаја и опреме у функцији извођења грађевинских радова,  

 - раскопавање јавних површина,  

 - улични и друге отвор,  

 - режим саобраћаја у пешачкој зони,  

 - услове и начин постављања, коришћења, одржавања и заштите комуналних објеката и 

уређаја,  

 - обезбеђивање и одржавање система јавне расвете, осветљавање објеката и свечано 

украшавање Града, и  

 - постављање и одржавање јавних тоалета.  

 4. контролише да ли је урбана опрема постављена у складу са условима утврђеним у 

одобрењу надлежног органа,  

 5. предузима друге потребне мере за коришћење јавних површина у складу са овом одлуком и 

другим актима донетим у складу са овом одлуком.  

 

Овлашћења инспектора, доношење и спровођење решења  

Члан 93  
 У вршењу инспекцијског надзора, надлежни инспектор је овлашћен да решењем наложи 

уклањање урбане опреме, огласног средства, јавних тоалета, возила, предмета, објеката, уређаја и 

опреме у функцији извођења грађевинских радова, који су постављени или остављени на јавној 

површини супротно одредбама ове одлуке, односно без одобрења, или ако се не користи у складу са 

одобрењем.  

 У случајевима из става 1. овог члана, када се власник, односно корисник не налази на лицу 

места, инспектор ће, без саслушања, донети решење којим налаже да се објекат, предмет, опрема, 

односно уређај и други предмети и инсталације, уклоне у одређеном року који се може одредити на 

часове, а за уклањање возила и на минуте, под претњом принудног извршења.  

 Решење из става 2. овог члана, налепљује се или оставља на возило, објекат, предмет, односно 

уређај, уз назначење дана и времена када је налепљено или остављено, чиме се сматра да је 

достављање извршено, а касније оштећење, уништење или уклањање овог решења не утиче на 

ваљаност достављања.  

 Када корисник, односно власник не поступи по налогу из става 3. овог члана, надлежни 

инспектор доноси Закључак о дозволи извршења принудног уклањања.  

 Принудно уклањање у случају из става 4. овог члана спроводи ЈКП "Простор" преко 

предузећа односно другог лица са којим је закључила уговор о извођењу радова на уклањању, осим за 

уклањање возила које спроводи ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор.  



 Смештај и чување принудно уклоњених објеката, уређаја, инсталација и других предмета 

обезбеђује предузеће односно друго лице са којим је ЈКП "Простор" закључила уговор из става 5. 

овог члана.  

 Смештај и чување принудно уклоњених возила обезбеђује ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" 

Сомбор.  

 Преузимање возила, објеката, уређаја, инсталација и других предмета уклоњених са јавне 

површине врши се о трошку власника, односно корисника.  

 

Члан 94  
 Ако власник, односно корисник не преузме принудно уклоњен објекат, уређај, инсталације и 

друге предмете у року од 60 дана од дана принудног уклањања, предузеће односно друго лице из чл. 

93. став 5. ове одлуке ће га продати на јавној лицитацији, а средства остварена од такве продаје 

користе се за подмирење трошкова уклањања и чувања, а уколико нису довољна, разлика се 

наплаћује од власника, односно корисника по поступку прописаном за принудну наплату јавних 

прихода.  

 ЈКП "Простор" не сноси одговорност за оштећење робе и других предмета који се налазе на 

или у објекту, односно уређају који се уклања, као ни ризик од њихове евентуалне пропасти.  

 

Члан 95 
 Уколико инвеститор односно извођач радова започне раскопавање јавне површине без 

одобрења, надлежни инспектор наложиће решењем инвеститору:  

 - да обустави радове на раскопавању јавне површине,  

 - обезбеди градилиште, пролаз пешацима и обележи одговарајућом саобраћајном 

сигнализацијом место раскопавања,  

 - одреди рок за накнадно прибављање одобрења за раскопавање јавне површине који није 

дужи од пет дана.  

 Уколико инвеститор односно извођач радова по налогу надлежног инспектора из става 1. овог 

члана не обустави радове на раскопавању јавне површине у остављеном року и не прибави одобрење 

за раскопавање, надлежни инспектор ће решењем инвеститору односно извођачу радова наложити 

враћање раскопане јавне површине у технички исправно стање уз претходно вађење постављених 

инсталација због који се вршило раскопавање јавне површине.  

 Када настане оштећење јавне површине услед неисправности комуналних инсталација, 

надлежни инспектор ће решењем наложити кориснику инсталација да о свом трошку настала 

оштећења уклони и врати јавну површину у технички исправно стање.  

 Уколико инвеститор односно извођач радова по завршетку радова на раскопавању јавне 

површине не доведе јавну површину у технички исправно стање, надлежни инспектор ће решењем 

одредити рок за извршење.  

 Уколико инвеститор односно извођач радова не поступи по решењу надлежног инспектора из 

става 2., 3. и 4. овог члана, радове ће извршити ЈКП "Простор" преко предузећа односно другог лица 

са којим је закључила уговор о извођењу радова на довођењу јавне површине у технички исправно 

стање, а на терет инвеститора односно извођача радова.  

 Жалба на решење из става 2., 3. и 4. овог члана не одлаже извршење решења.  

 

Члан 96  
 У вршењу инспекцијског надзора, надлежни инспектор је овлашћен да решењем наложи лицу 

које се стара о одражавању уличног и другог отвора, отклањање утврђених недостатака и предузме 

мере, ако нису испуњени услови прописани одредбама чл. 65., 66., 68. и 69. ове одлуке.  

 Уколико лице које се стара о одражавању уличног и другог отвора не поступи по решењу 

надлежног инспектора из става 1. овог члана, радове на отклањању утврђених недостатака ће 

извршити ЈКП "Простор" преко предузећа односно другог лица са којим је закључила уговор о 

извођењу радова, а на терет лица које се стара о одражавању уличног и другог отвора.  

 Жалба на решење из става 2. овог члана не одлаже извршење решења.  

 

Жалба на решење инспектора  

Члан 97  
 На решење инспектора донето по одредбама ове одлуке може се уложити жалба Градском 

већу, у року од петнаест дана од дана пријема решења.  



 Жалба изјављена на решење инспектора не задржава извршење решења.  

 

Комунално-полицијски послови  

Члан 98 
 Контролу примене ове одлуке и комунално полицијске послове обавља комунални полицајац, 

који поред законом утврђених овлашћења, издаје и прекршајни налог за прекршаје прописане овом 

одлуком.  

 Уколико комунални полицајац у обављању комунално полицијских послова уочи повреду 

прописа из надлежности другог органа, обавестиће одмах о томе писаним путем надлежан орган.  

 За прекршај из члана 44. тачка 9. прекршајни налог се издаје власнику возила или лицу које је 

возилом управљало и учинило прекршај. 

 

V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  
Члан 99  

 Новачном казном од 75.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:  

 1. постави урбани мобилијар без решења (чл. 11. став 2. ове одлуке),  

 2. не одражава у исправном и уредном стању урбани мобилијар (чл. 11. став 5. ове одлуке),  

 3. поступа супротно одредбама чл. 12. ове одлуке,  

 4. омета инспектора у вршењу инспекцијског надзора,  

 5. не поступи по извршном решењу надлежног инспектора.  

 За прекршај из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице новчаном казном од 20.000,00 

динара.  

 За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 30.000,00 

динара.  

 За прекршаје из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 20.000,00 

динара. 

  

Члан 100  
 Новчаном казном од 150.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:  

 1. постави објекат односно уређај (летња башта, објекти и опрема за извођење забавних 

програма, билборди и рекламне ознаке, опрема и објекти за спорт и рекреацију, монтажно-

демонтажни објекти за манифестације, справе за дечију игру и други објекти и уређаји) на јавној 

површини без одобрења (чл. 14 ове одлуке);  

 2. не поступа у складу са одредбама чл. 47. став 3. и 4. ове одлуке;  

 3. поступи супротно чл. 80. став 1. ове одлуке;  

 4. не постави колски и пешачки прилаз у складу са ситуационом решењем (чл. 80. став 3. ове 

одлуке);  

 5. омета инспектора у вршењу инспекцијског надзора;  

 6. не поступи по решењу надлежног инспектора.  

 За прекршај из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице новчаном казном од 25.000,00 

динара.  

 За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 75.000,00 

динара.  

 За прекршаје из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 25.000,00 

динара. 

 

Члан 101  
 Новчаном казном од 70.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:  

 1. постави објекат односно уређај (слободностојеће и зидне витрине, покретне тезге, 

изложбени пултови за продају, опрема за уметничке активности, покретни уређај за припрему хране, 

расхладни уређаји, дечији аутомобили, мотори и слично) на јавној површини без одобрења (чл. 14.),  

 2. постави објекат односно уређај на јавној површини супротно условима утврђеним у 

одобрењу;  

 3. користи објекат односно уређај на јавној површини супротно намени утврђеној у одобрењу;  

 4. не уклони објекте и уређаје постављене на јавној површини за време трајања манифестација 

којима је покровитељ Град (чл. 17. став 1. ове одлуке);  



 5. постави летњу башту супротно чл. 18. ове одлуке;  

 6. поступи супротно одредбама чл. 19. ове одлуке;  

 7. постави покретну тезгу супротно чл. 21. и 22. ове одлуке;  

 8. постави изложбени пулт супротно условима из чл. 23. ове одлуке;  

 9. постави опрему за уметничке активности супротно условима чл. 28. ове одлуке;  

 10. постави покретни уређај за припрему хране супротно условима чл. 29. ове одлуке;  

 11. постави расхладни уређај супротно условима чл. 30. ове одлуке;  

 12. постави објекат за извођење забавних програма супротно условима чл. 31. ове одлуке;  

 13. постави дечији аутомобил, мотор и слично супротно условима утврђеним у Правилнику 

(чл. 32. став 3. ове одлуке.);  

 14. постави билборд и рекламну ознаку супротно условима утврђеним у Правилнику (чл. 33. 

став 4. ове одлуке);  

 15. постави опрему и објекат за спорт и рекреацију супротно условима чл. 34. ове одлуке;  

 16. постави монтажно демонтажни објекат за манифестације супротно условима чл. 35. ове 

одлуке;  

 17. постави справе за дечију игру супротно условима чл. 36. ове одлуке;  

 18. постави други објекат и уређај супротно чл. 37. ове одлуке;  

 19. се не стара о уређењу, коришћењу, одржавању и заштити јавних површина (чл. 38, 39. и 

40. ове одлуке);  

 20. не поступи у складу са чл. 41. ове одлуке;  

 21. поступи супротно одредби чл. 43. тачка 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21. и 22;  

 22. поступи супротно одредби чл. 44. став 1. ове одлуке;  

 23. поступи супротно одредби чл. 46 ове одлуке;  

 24. не поступа у складу са одредбама чл. 47. став 1. и 2. ове одлуке;  

 25. поступи супротно одредбама чл. 54 ове одлуке;  

 26. поступи супротно одредбама чл. 56. ове одлуке;  

 27. поступи супротно одредбама чл. 57. ове одлуке;  

 28. поступи супротно одредбама чланова од 59. до 64. ове одлуке;  

 29. постави улични и други отвор супротно чл. 65. став 1. и чл. 66. ове одлуке;  

 30. не одржава улични и други отвор (чл. 67. ове одлуке);  

 31. поступи супротно одредбама чл. 68, 69. и 70. ове одлуке;  

 32. поступи супротно одредбама чл. 76. ове одлуке;  

 33. постави јавни тоалет супротно чл. 85. ове одлуке;  

 34. поступи супротно одредбама чл. 90. ове одлуке.  

 За прекршај из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице новчаном казном од 12.000,00 

динара.  

 За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 30.000,00 

динара.  

 За прекршаје из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 12.000,00 

динара. 

 

Члан 102  
 Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:  

 1. поступи супротно одредби чл. 43. тачка 2, 5, 7, 9, 14, 18. и 23;  

 2. не поступи у складу са чл. 49. став 3. ове одлуке;  

 3. поступи супротно одредби чл. 52 ове одлуке;  

 4. поступи супротно одредбама чл. 58 ове одлуке;  

 5. поступа супротно одредбама чл. 71. и 72. ове одлуке;  

 6. поступа супротно одредбама чл. 75. ове одлуке;  

 За прекршај из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице новчаном казном од 6.000,00 

динара.  

 За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 20.000,00 

динара.  

 За прекршаје из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 6.000,00 

динара. 

 



 


