
ОДОБРЕЊЕ ЗА УКЛАЉАЊЕ ДРВЕЋА ИЗ ДРВОРЕДА, ПАРКА ИЛИ ДРУГЕ ЈАВНЕ 

ПОВРШИНЕ 

 

 

Законски основ: 

-    Закон о комуналним делатностима,  члан 2.став1 и став 3. тачка 12. и                                                       

члан 3. став1. тачка 12. („Службени гласник РС“ број 88/2011и 104/2016) 

-    Одлука о уређењу Града,  члан 45. ("Сл. лист Града Сомбора", бр. 8/2017 ), 

 

Сврха административног поступка 

 -  Сврха административног поступка је издавање Решења којим се даје сагласност  за уклањање 

дрвећа из дрвореда, парка или друге јавне површине у граду Сомбору и насељеним местима на 

основу захтева грађана, предузетника, правнаих лица,  органа Републике Србије, Аутономне 

покрајине и Градске управе, јавних предузећа и ЈП-а коме је актом скупштине ЈЛС поверена 

делатност одржавања зелених површина. 

 

Надлежност и временски оквир 

-   Одељење инспекције и комуналне полиције је дужно да у случају потпуног захтева предмет    

реши у року од 3 дана те у том року издаје Решење којим се даје или не даје сагласност за 

уклањање дрвећа.. 

Ако је предмет непотпун стручна служба излази на терен, прегледа стабла, утврђује чињенично 

стање и по потреби прибавља осталу документацију након чега захтев постаје потпун и након 

чега   су се створили услови за решавање по поднетом захтеву. 

Законски рок је: најкасније у року од 30 дана од покретања поступка (општи рок по члану  145. 

став 2. Закона о општем управном поступку). 

 

Документа која подносилац захтева треба да достави 

-  Уз писани захтев за издавање одобрења подносилац захтева прилаже писмено образложење 

захтева за уклањање дрвећа. 

 

Преглед корака 

 

-    Корак бр. 1    Преузимање Захтева-Образац са сајта www.sombor.rs или на шалтеру 11 и 12 у 

писарници Градске управе Сомбор ул. Трг цара Уроша 1 сваког радног дана од 08:00 до 15.00 ч. 

    

  -   Корак бр. 2.     Предаја захтева на шалтер 11 и 12 у писарници Градске управе сваког радног 

дана од 08:00 до 15.00 ч. 

         

 -    Корак бр. 3.     Службеник потврђује пријем захтева и приложене документације 

 

      Корак бр. 4.     Надлежни орган доставља подносиоцу захтева  Решење путем поште док 

Одељење за комуналну делатност имов. правне и стамб. послове на основу тог  Решења издаје 

ЈКП-у „Зеленило“ налог за извршење радова. 

 

Напомена:  

           Више информација можете добити у Градској управи у канцеларији бр. 61. 

         

http://www.sombor.rs/

