
На основу чл. 4. став 3. и чл. 13. став 1. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, и 104/2016), и члану
38. Статута града Сомбора ("Сл. лист града Сомбора", бр. 22/2016 - пречишћен текст), Скупштина града Сомбора је на 26. седници
која је одржана дана 22.06.2018. године, донела

Одлуку о одржавању јавних зелених површина на територији града Сомбора

Одлука је објављена у "Службеном листу града Сомбора", бр. 11/2018 од 22.6.2018.
године, а ступила је на снагу 30.6.2018.

Члан 1
Овом одлуком уређују се начин и услови обављања комуналне делатности одржавање јавних зелених површина, на територији

Града Сомбора (у даљем тексту: територија Града), права и обавезе јавног комуналног предузећа које обавља комуналну делатност
одржавање јавних зелених површина и корисника, финансирање обављања комуналне делатности одржавање јавних зелених
површина и начин вршења надзора над обављањем комуналне делатности одржавање јавних зелених површина.

Члан 2
Одржавање јавних зелених површина, у смислу ове одлуке, је: уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санација јавних

зелених површина.
Уређење јавних зелених површина обухвата њихово планирање и подизање.
Текуће одржавање јавних зелених површина, у смислу ове одлуке, обухвата:
1.) одржавање елемената зеленила (дрвећа, шибља, живе ограде, травњака, цветних партера, жардинијера и др.), а нарочито:
- замену уништеног и дотрајалог биљног материјала новим садницама,
- подизање травних површина од одговарајућих смеша трава за дате услове, уз редовно наводњавање и прихрањивање,
- формирање ружичњака или цветњака од перeна и сезонског цвећа уз смену сезонског цвећа, уз обавезно редовно одржавање

истих,
- прихрањивање, заливање и попуњавање предвиђеним биљним материјалом, замена оштећеног или осушеног материјала у

жардинијерама,
- вишекратно орезивање живе ограде и пузавица,
- нега дрворедних садница,
- кошење постојећих травњака на јавним зеленим површинама са одвожењем траве,
- уклањање отпалог грања, лишћа и отпадака,
- уређење и обнову зеленила после елементарних непогода,
- одржавање свих јавних зелених површина у складу са прописима о безбедности саобраћаја, заштити вода и надземних водова,
- превентивно деловање на спречавању биљних болести, уништавању биљних штеточина и континуираном спровођењу заштите

зеленила,
- постављање заштитних ограда од прикладног материјала, односно садња живе ограде на местима која треба заштити од

уништења,
- постављање натписа и упозорења за заштиту јавне зелене површине,
- постављање посебних потпора и корсета за заштиту садног материјала,
- друге неопходне радње (орезивање, уклањање, односно вађење дрвећа и сл.) ради заштите елемената зеленила, у складу са

овом одлуком, са циљем обезбеђивања основних функција озелењавања (здравствена, санитарно-хигијенска и декоративна),
2.) одржавање елемената уређивања и опремања јавних зелених површина (стаза, путева, платоа, клупа, жардињера, фонтана,

чесми, и сл.),
3.) предузимање мера за заштиту биља, у складу са прописима којима се уређује област заштитe биља,
4.) одржавање јавних зелених површина у складу са прописима о безбедности саобраћаја и заштити надземних водова (по налогу

и за рачун налогодавца),
5.) довођење јавних зелених површина у првобитно стање као и њихова заштита, након уклањања возила затечених на јавним

зеленим површинама, као и након раскопавања вршених у циљу изградње нових, реконструкције постојећих, уклања хаварија и
мањих кварова на комуналној инфраструктури,

6.) уклањање и одношење снега и посипање сољу залеђених површина на стазама у парковима и око њих.
Инвестиционо одржавање и санација јавних зелених површина, у смислу ове одлуке, обухвата пројектовање и изградњу нових,

као и реконструкцију, ревитализацију и санацију постојећих јавних зелених и рекреационих површина у складу са планском
документацијом.

Члан 3
Јавне зелене површине, у смислу ове одлуке, су све зелене површине на територији града Сомбора на којима је извршено

озелењавање, садња садница, подизање травњака, цветњака, ружичњака и другог зеленила, и на којима су по правилу изграђене
пешачке комуникације, дечја игралишта и други елементи који служе употреби тих површина, земљишта која су у складу са
планском документацијом намењена за подизање јавних зелених површина, као и неуређене јавне зелене површине под парложном
травом у јавној својини Града Сомбора, и то:

- улични травњаци, паркови, скверови, парк-шуме, кружни токови и друге зелене површине,
- зеленило поред саобраћајних површина (дрвореди, зелене траке, живе ограде, и сл.),
- зеленило између и око зграда (блоковско зеленило),
- зеленило рекреационих површина (спортских, забавних терена, и сл.),
- заштитно зеленило,
- урбанистичким плановима предвиђени зелени појасеви.

II НАЧИН И УСЛОВИ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

1. Одржавање јавних зелених површина
Члан 4

Послове уређења, текућег и инвестиционог одржавања и санације јавних зелених површина у насељеним местима (осим
насељеног места Сомбор са приградским насељима) на територији града Сомбора обавља ЈКП "Простор" Сомбор, основано од
стране Града Сомбора ради обављања наведене комуналне делатности као делатности од општег интереса, у складу са годишњим
програмом радова на уређењу јавних зелених површина.

Послове уређења, текућег и инвестиционог одржавања и санације јавних зелених површина у насељеном месту Сомбор са
приградским насељима обавља ЈКП "Зеленило" Сомбор, основано од стране Града Сомбора ради обављања наведене комуналне
делатности као делатности од општег интереса, у складу са годишњим програмом радова на уређењу јавних зелених површина.

ЈКП "Простор" Сомбор и ЈКП "Зеленило" Сомбор дужна су да свој рад и пословање организују тако да кроз реализацију Програма
радова на уређењу јавних зелених површина, обезбеде прописани обим, врсту и квалитет радова и услуга.

Члан 5



Одржавање зеленила у кругу предузећа, образовних, културних и здравствених и других установа врше предузећа, која ангажују
власници, односно корисници тих зелених површина.

Предузећа, образовне, културне, здравствене и друге установе и други облици организовања, из става 1. овог члана, могу да
повере ЈКП "Зеленило" Сомбор радове на одржавању зеленила, о чему закључују уговор са ЈКП "Зеленило" Сомбор.

Власници односно корисници зелених површина уз пословне и стамбене објекте, неизграђеног грађевинског земљишта, као и
других сличних површина које се граниче са површинама јавне намене, дужни су ове површине редовно одржавати.

Власник односно корисник објекта односно земљишта, дужан је да одржава јавну зелену површину у дужини објекта односно
земљишта које користи. Под одржавањем подразумева се основна нега украсног грмља, цвећа и траве, као и чишћење целокупне
површине.

Члан 6
ЈКП "Простор" Сомбор и ЈКП "Зеленило " Сомбор доносе програм одржавања јавних зелених површина, који садржи:
1. радове на одржавању јавних зелених површина,
2. радове на одржавању зеленила у складу са актима надлежних органа Града,
3. јавне зелене површине предвиђене за озелењавање, реконструкцију и санацију и извођење потребних радова, као и израду

пројеката за озелењавање, реконструкцију и санацију тих површина, и
4. износ средстава потребних за реализацију програма, по наменама.
ЈКП "Простор" Сомбор и ЈКП "Зеленило" Сомбор доносе програм из става 1. овог члана најкасније до 20. јануара за текућу годину,

уз сагласност Градског већа Града Сомбора (у даљем тексту: Градско веће).
Члан 7

Пројектовање нових јавних зелених површина врши се у складу са планским документом, пројектом уређења и прописима којима
се уређује планирање и изградња.

Пројекат уређења садржи: биолошку основу, технички опис радова, предмер и предрачун, графичке прилоге и детаље и друге
податке о елементима који утичу на подизање и рационално одржавање јавних зелених површина.

Члан 8
Дрво, дрворед, украсно шибље и друго растиње на јавној површини може уклонити и орезати само ЈКП "Зеленило" на основу

решења и налога надлежног одељења градске управе града Сомбора и то уколико:
- представља опасност по живот, здравље или имовину људи;
- је неопходно због безбедности саобраћаја;
- достигне физиолошку старост сагласно врсти и станишту или се налази у стању у ком је угрожен његов опстанак и неопходно је

његово уклањање или његово задржавање захтева неоправдан трошак средстава;
- један број примерака дрвећа, украсног шибља и другог растиња мора да буде одстрањен у интересу одржавања осталог

вредног дрвећа (мере неге);
- је уклањање у функцији сузбијања инванзивних врста и/или планске замене старих стабала новим;
- изградња објекта угрожава станиште и развој дрвећа;
- у припреми грађевинских радова, односно организацији градилишта буде утврђено да се предвиђеним обухватом грађевине не

могу постићи захтевана растојања од дрвећа које је предмет очувања односно када се не може извршити успешно пресађивање
дрвећа;

- јавни интерес изградње саобраћајница, инфраструктурних и других јавних објеката, превазилази интерес очувања дрвећа;
- дрвеће у близини стамбених објеката, на парцели објекта или суседној парцели, погоршава услове становања, нарочито ако

спречава дневно осветљење стамбеног простора;
- 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 и садњу подноси се надлежном одељењу Градске управе Града Сомбора.
Уклањање, орезивање или садња из става 1. овог члана врши се на основу решења и налога надлежног одељења 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 према ценовнику дрвних
сортимената ЈП "Војводинашуме" умањене за трошкове производње.

Висину накнаде из претходног става утврђује надлежно одељење Градске управе Града Сомбора и иста се уплаћује у року 15
дана од дана пријема обавештења о висини накнаде.

Члан 9
Стабла и гране са јавних зелених површина, које сметају ваздушним водовима, орезује или сече ЈКП "Зеленило" Сомбор на

захтев предузећа која врше дистрибуцију електричне енергије и осталих услуга, уз одобрење надлежног одељења Градске управе а
о трошку Града Сомбора.

Члан 10
Код изградње, санације, реконструкције комуналних објеката инвеститор је дужан да у року од 8 дана од дана завршетка радова

уреди околину објекта која је предвиђена као јавна зелена површина.
На јавним зеленим површинама могу се подизати само они објекти, уређаји и изводити други радови који су предвиђени

урбанистичким планом, уз одобрење надлежног одељења градске управе града Сомбора.
Извођач грађевинских и других радова је дужан да предузме мере заштите и обезбеђења јавних зелених површина од оштећења.
Извођач радова је дужан да на градилишту и око њега сачува хумусни слој земљишта одређен за зелену површину.
Ако је ради нивелације терена одређеног за зелену површину потребно извршити насипање земљишта, извођач радова је дужан

да за горњи слој употреби искључиво хумусно земљиште, у дубини најмање 30 cm.
Извођач радова је обавезан да одмах по завршетку радова сав грађевински шут и отпадни материјал уклони са терена који је

предвиђен за зеленило.
Ако се на јавним зеленим површинама изводе радови већег обима, рок за чишћење јавне зелене површине и уклањање

преосталог материјала, уређаја и привремених објеката износи 15 дана од дана завршетка радова.
Уколико извођач радова не изврши послове у предвиђеном року из става 6. и 7. овог члана, комунални инспектор наложиће да се

ови послови изврше преко трећег лица на терет извођача радова.
Инвеститор из става 1. овог члана дужан је да у року од 90 дана од завршетка радова исту и озелени.

Члан 11
Водоводне, канализационе, телефонске, електричне и друге мреже на јавној зеленој површини и на земљишту које је предвиђено

за јавну зелену површину полажу се подземно.
Изузетно, у парк - шумама и на пошумљеним теренима предвиђеним за парк шуме могу се поставити ваздушни телеграфски,

телефонски, електрични и други водови, под условима да не ометају развој вегетације, да не нарушавају естетски изглед зеленила и
да не ометају нормално коришћење ових површина.

Инсталације из става 1 овог члана постављају се по правилу испод парковских саобраћајница, а само изузетно на простор
намењен зеленилу, уз одобрење надлежног одељења градске управе града Сомбора.

На местима на којима би се због јавног зеленила могла ометати видљивост саобраћаја, јавно зеленило не може имати висину
преко 0,50 m, рачунајући од нивоа пута.



На угловима раскрсница у површини троугла, чије странице износе две ширине налегле саобраћајнице, не сме се садити
вегетација чији је биолошки узраст већи од 0,50 m.

У дворишту стамбених и пословних зграда не могу се садити биљке које на било који начин могу проузроковати оштећења на
објектима комуналне инфраструктуре и угрозити несметано одвијање саобраћаја.

У случају из става 6 овог члана, комунални инспектор наложиће власнику уклањање дела или целе биљке, уз претходно
прибављено мишљење надлежног одељења градске управе и предузећа чије су инсталације угрожене.

Члан 12
Возила затечена на јавним зеленим површинама може се уклонити по налогу комуналног инспектора на место које одреди Јавно

комунално предузеће "Паркинг сервис" Сомбор (у даљем тексту: Паркинг сервис).
Паркинг сервис је дужан да по налогу комуналног инспектора однесе возило затечено на јавној зеленој површини, чува га на за то

одређеном месту најдуже до 120 дана и о томе сачини записник.
Поступак из става 1. овог члана комунални инспектор покреће по службеној дужности, или након достављене писане пријаве

овлашћеног радника Паркинг сервиса, који је дужан да уз пријаву, као доказ приложи и фотографски снимак возила и места,
односно јавне зелене површине на којој је возило затечено.

Члан 13
Приликом преузимања уклоњеног возила, власник возила је дужан да пружи доказе о свом идентитету и власништву возила, и

плати трошкове уклањања и чувања возила, као и трошкове за довођење јавне зелене површине у првобитно стање и њену
заштиту.

Члан 14
ЈКП "Простор" Сомбор и ЈКП "Зеленило" Сомбор својим ценовницима утврђују износ трошкова за довођење јавне зелене

површине у првобитно стање из члана 12. ове одлуке.
Градско веће даје сагласност на цене из става 1. овог члана.

Члан 15
Наплату трошкова из члана 12. ове одлуке врши ЈКП "Паркинг сервис".
Паркинг сервис је у обавези да део наплаћених средстава из члана 12. ове одлуке за довођење јавне зелене површине у

првобитно стање, као и за њену заштиту, пренесе на ЈКП "Простор" Сомбор односно на ЈКП "Зеленило ".
Међусобни односи између ЈКП "Простор" Сомбор односно ЈКП "Зеленило" Сомбор и Паркинг сервис регулишу се уговором.
Предузећа из члана 14. ове Одлуке, дужна су да средства остварена наплатом трошкова за довођење јавне зелене површине у

првобитно стање користе за довођење јавне зелене површине у првобитно стање, као и за њену заштиту.

III ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И КОРИСНИКА ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
Члан 16

ЈКП "Простор" Сомбор и ЈКП "Зеленило" дужна су да:
1. воде евиденцију о стању јавних зелених површина, биљног материјала, комуналних и других објеката и уређаја на јавним

зеленим површинама,
2. сачињавају и достављају Градској управи годишњи извештај на основу евиденције из тачке 1. овог члана,
3. одмах предузму све неопходне мере из своје надлежности ради отклањања опасности ако дрво или друго зеленило

представља опасност по живот, здравље или имовину корисника јавне зелене површине, а ако се дрво или друго зеленило налази
на зеленој површини коју одржавају и уређују лица из члана 8. ове одлуке, да предузме одговарајуће мере по налогу и за рачун тих
лица,

4. јавне зелене површине доводе у исправно стање по налогу надлежног инспекцијског органа када као последице прекршајне
или друге радње наступи промена или оштећење на јавној зеленој површини.

Члан 17
ЈКП "Зеленило" је дужно да успостави и да води Катастар зеленила који обухвата катастар зелених површина и катастар дрвећа.
Катастар зелених површина садржи информације и податке о зеленим површинама, њиховом квалитету, квантитету и економској

процени која укључује картографски приказ и статистичке информације.
Катастар дрвећа садржи информације и податке о дрвећу и шибљу и то: о локацији, врсти и броју дрвећа и шибља, старости,

димензији и виталности дрвећа и шибља, са одвојеним подацима за дрвеће и шибље дуж саобраћајнице, на јавним зеленим
површинама и за дрвеће и шибље на парцелама које се у целини штите у складу са законом.

Члан 18
Корисник јавне зелене површине дужан је да:
1. јавне зелене површине користи у складу са њиховом наменом, односно са овом одлуком,
2. у писаној форми обавести надлежно Одељење Градске управе Града Сомбора, да дрво или друго зеленило представља

опасност по живот, здравље или имовину,
3. одржава зеленило, у складу са овом одлуком,
4. пре садње дрвећа и других засада (шибље, живе ограде, цветни партери, и др.) прибави претходну сагласност надлежног

органа Градске управе Града Сомбора,
5. одржава друге засаде из тачке 4. овог члана,
6. омогући улазак радника ЈКП "Простор" Сомбор односно радника ЈКП "Зеленило" у заједничко двориште у циљу одржавања

елемената зеленила,
7. не омета друге кориснике и не угрожава животну средину и
8. не угрожава објекте и опрему, који су у функцији обављања одређене комуналне делатности.

Члан 19
Јавне зелене површине могу се користити само у сврхе за које су намењене.
Изузетно, градска управа односно ЈКП "Простор", може дозволити да се на јавним зеленим површинама у Граду Сомбору могу

одржавати спортске приредбе, вежбе, изложбе и слично.
По завршетку приредбе или друге манифестације, организатор је дужан да доведе јавну зелену површину у првобитно стање.
Ако се јавна зелена површина користи противно одобрењу градске управе односно ЈКП "Простор" Сомбор, комунални инспектор

забраниће коришћење те површине.
Јавне зелене површине или друге површине предвиђене за ту сврху забрањено је користити за складиштење или смештај

грађевинског и другог материјала.
Комунални инспектор наредиће лицу, које површину из претходног става користи за складиштење и смештај грађевинског и

другог материјала, да исти уклони о свом трошку и површину врати у првобитно стање.
Члан 20

ЈКП "Простор" Сомбор и ЈКП "Зеленило" су дужни да једном годишње спроведу поступак изјашњавања корисника о квалитету
пружања комуналних услуга из члана 1. ове одлуке, у трајању од најмање 15 дана.

Позив за изјашњавање из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет страници Града и ЈКП "Простор" Сомбор и ЈКП
"Зеленило", а доставља се средствима јавног информисања ради саопштења.

Предузећа из тачке 1. овог члана, дужна су да у року од 15 дана од дана завршетка изјашњавања из става 1. овог члана доставе



Градској управи извештај о резултатима изјашњавања корисника о квалитету пружања комуналних услуга.
Уколико су резултати изјашњавања корисника комуналних услуга из става 1. овог члана такви да већина корисника није

задовољна пруженом комуналном услугом предузећа из става 1. овог члана, Градска управа преиспитује рад предметног
предузећа, сачињава анализу са предлогом мера за отклањање недостатака наведених у изјашњавању корисника и доставља је
Градском већу.

Градско веће, након разматрања анализе и предложених мера из става 4. овог члана, доноси акт којим налаже предузећу из става
4. овог члана, да отклони недостатке који су наведени у изјашњавању корисника, у року који не може бити дужи од 90 дана.

Предузећа из тачке 1. овог члана, дужна су да обезбеде корисницима услуга законом прописане услове који омогућавају брз и
ефикасан контакт у вези квалитета и коришћења услуга.

Корисници услуга обављања делатности одржавања јавних зелених површина могу континуирано у току године достављати
питања, примедбе и предлоге преко интернет странице Предузећа из тачке 1. овог члана, а исти су дужни да на достављена
питања, примедбе и предлоге одговоре у року од 2 дана.

IV ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Члан 21

Извори средстава за обављање и развој делатности одржавање јавних зелених површина обезбеђују се из:
- прихода буџета Града,
- прихода од пружања услуга,
- наменских средстава других нивоа власти, и
- других извора, у складу са законом.
Средства из буџета Града намењена за обављање и развој комуналне делатности одржавања јавних зелених површина користе

се за остваривање циљева и задатака прописаних овом одлуком, у складу са донетим Плановима на који је дата сагласност од
стране Градског већа, а према донетом финансијском плану, путем надлежног Одељења градске управе града Сомбора.

V НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА КОНТИНУИТЕТА У ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ
ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Члан 22
Предузећа из члана 4. ове Одлуке дужна су да свој рад и пословање организује тако да кроз реализацију плана из чл. 6. ове

Одлуке обављају делатност одржавање јавних зелених површина у складу са овом одлуком, као и да обезбеде одговарајући обим,
врсту и квалитет услуга.

Члан 23
Ако дође до поремећаја или прекида у раду предузећа из члана 4. ове Одлуке услед ванредне ситуације или других разлога који

нису могли да се предвиде, односно спрече, предметно предузеће је обавезно да одмах предузме мере на отклањању узрока
поремећаја, односно прекида, и то:

1. радно ангажује запослене у предметном предузећу на отклањању узрока поремећаја, односно разлога због којих је дошло до
прекида, као и да ангажује трећа лица за обављање делатности одржавање јавних зелених површина,

2. организује хитне поправке уређаја којима се обезбеђује обављање делатности одржавање јавних зелених површина, и
3. предузме и друге мере које утврде надлежни органи Града.
Када предузеће из члана 4. ове Одлуке не предузме мере из става 1. овог члана, Градско веће може да ангажује друго правно

лице или предузетника на терет предметног предузећа.
Члан 24

У случају поремећаја у пословању, више силе, прекида у обављању делатности и у случају штрајка запослених у предузећу из
члана 4. ове Одлуке, Градско веће предузима оперативне и друге неопходне мере којима ће се обезбедити услови за несметано
обављање комуналне делатности, у складу са законом и одлуком Скупштине Града Сомбора.

VI НАЧИН ПОСТУПАЊА И ОВЛАШЋЕЊА ОРГАНА ГРАДА У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА У ОБАВЉАЊУ
ДЕЛАТНОСТИ ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Члан 25
ЈКП "Простор" Сомбор и ЈКП "Зеленило" дужна су да, у случају поремећаја или прекида у обављању делатности одржавање

јавних зелених површина насталог услед ванредне ситуације или других разлога који нису могли да се предвиде или спрече,
обавести Градску управу о разлозима поремећаја или прекида, као и о предузетим мерама.

Предузећа из става 1. овог члана дужна су да у средствима јавног информисања или на други погодан начин изда обавештење о
планираним или очекиваним сметњама и прекидима, који ће настати или могу настати у одржавању јавних зелених површина,
најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у пружању тих услуга."

Члан 26
Кад Градска управа прими обавештење из члана 25. ове одлуке, дужна је да без одлагања обавести Градско веће и:
1. одреди ред првенства и начин обављања делатности одржавање јавних зелених површина,
2. нареди мере за заштиту комуналних и других објеката и уређаја и имовине предузећа из члана 25. став 1., која служи за

обављање делатности одржавање јавних зелених површина,
3. утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид у обављању делатности одржавање јавних зелених

површина, као и одговорност за накнаду учињене штете.

VII МЕРЕ ЗАБРАНЕ
Члан 27

На јавним зеленим површинама није дозвољено:
1. вађење и орезивање дрвећа,
2. оштећење дрвећа и других засада,
3. садња дрвећа и других засада (шибља, живе ограде, цветни партери, и др.) без прибављене претходне сагласности надлежног

одељења Градске управе,
4. скидање плодова и цветова са дрвећа, шибља и цветних гредица,
5. копање и изношење земље, камена, песка и других састојака земљишта,
6. бацање отпада и његово паљење,
7. скидање, уништавање или оштећење путоказа, знакова, натписних плочица и сл.,
8. оштећивање стаза, клупа, посуда за сакупљање отпада, ограда, санитарних уређаја и сл.,
9. вожња, заустављање, остављање и прање возила,
10. премештање клупа, посуда за сакупљање отпада и реквизита са дечијих игралишта,
11. ложење ватре или паљење стабала или лишћа, истовар материјала, робе, амбалаже и слично на травњацима, травним

теренима и стазама, као и њихов смештај поред дрвореда и других засада,
12. урезивање имена или знакова на стаблима, клупама, зидовима или осталим објектима, закивање рекламних паноа, лепљење



плаката на стаблима, оградама или померање граничних белега, закивање клинова у стабло,
13. скидање, уништавање или оштећење путоказа, знакова, или натписа постављених у циљу одржавања реда на јавним зеленим

површинама,
14. узнемиравање корисника и нарушавање њихове безбедности на било који начин, и
15. друго ненаменско коришћење или оштећење јавне зелене површине.

VIII ОДРЕДБЕ О ШТРАЈКУ
Члан 28

У случају прекида у обављању делатности одржавања јавних зелених површина услед штрајка, Предузеће је дужно да обезбеди
следећи минимум процеса рада:

1. обављање послова и задатака на одржавању јавних зелених површина који се односе на интервентно уклањање или
орезивање стабала, заливање и хемијску заштиту зеленила,

2. рад чуварске службе на обезбеђењу механизације,
3. рад зимске службе у циљу заштите зеленила и обезбеђивања безбедности грађана.

IX НАДЗОР
Члан 29

Надзор над применом ове одлуке, врши Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове.
Послове стручног надзора над обављањем послова одржавања јавних зелених површина, у складу са одредбама ове одлуке,

обавља Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове.
Послове инспекцијског и комуналнополицијског надзора над спровођењем ове одлуке, донетих на основу ове одлуке, обавља

Одељење инспекције и комуналне полиције, преко комуналне инспекције и комуналне полиције.
Члан 30

У вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор је овлашћен да решењем наложи предузимање, у одређеном року,
неопходних мера и радњи, ради отклањања неправилности којима је дошло до повреде одредаба ове одлуке, под претњом
принудног извршења.

Ако се лице коме се мере налажу не налази на лицу места, решење из става 1. овог члана може се донети и без његовог
саслушања.

Уколико лице коме се налажу мере не поступи по налогу из решења у остављеном року, комунални инспектор ће донети решење
о дозволи извршења и спровести принудно извршење, путем другог лица, на трошак извршеника.

Надлежни инспектор је овлашћен да решењем наложи уклањање предмета и ствари који су постављени или остављени на јавној
зеленој површини супротно одредбама ове одлуке, односно без одобрења, или ако се не користи у складу са одобрењем. Када се
власник, односно корисник не налази на лицу места, инспектор ће, без саслушања, донети решење којим налаже да се објекат или
предмет, уклоне у одређеном року који се може одредити на часове, а за уклањање возила и на минуте, под претњом принудног
извршења. Решење се налепљује или оставља на објекат или предмет, 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 решењу, надлежни инспектор доноси Решење о извршењу.

Принудно уклањање у случају из става 3. 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 ствари и предмета обезбеђује предузеће односно друго лице са којим је ЈКП "Простор"
закључила уговор. Смештај и чување принудно уклоњених возила обезбеђује ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор. Преузимање
ствари и предмета уклоњених са јавне површине врши се о трошку власника, односно корисника. Ако власник, односно корисник не
преузме принудно уклоњен објекат у року од 60 дана од дана принудног уклањања, предузеће односно друго лице 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.

Жалба на решење из ст. 1. и 4. овог члана не одлаже његово извршење.
Уколико је јавна зелена површина оштећена прекршајном радњом комунални инспектор може да наложи Предузећу из члана 4.

ове Одлуке, да јавну зелену површину доведе у првобитно стање на терет починиоца прекршаја.
За прекршаје прописане овом одлуком комунални инспектор овлашћен је да изда прекршајни налог. За прекршај из члана 27.

став 1. тачка 9. прекршајни налог се издаје власнику возила или лицу које је возилом управљало и учинило прекршај.
Ако комунални инспектор у вршењу инспекцијског надзора уочи повреду прописа из надлежности другог органа, дужан је да без

одлагања о томе обавести надлежни орган.
Члан 31

Комунално-полицијске послове обавља комунални полицајац.
Комунални полицајац у обављању комунално-полицијских послова, поред законом утврђених овлашћења, овлашћен је да изда

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, надлежни орган.

X КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 32

Новчаном казном у износу од 150.000,00 динара казниће се за прекршај Предузеће ако:
1. не поступи у складу са чланом 16. ове одлуке,
2. не успостави и не води Катастар у складу са чланом 17. ове одлуке,
3 не одржава јавне зелене површине (члан 22.),
4. не предузме одмах мере на отклањању поремећаја или прекида у раду услед више силе или других разлога који нису могли да

се предвиде, односно спрече (члан 23.),
5. не поступи у складу са чланом 25. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 25.000,00 динара одговорно лице у Предузећу.

Члан 33.
Новчаном казном у износу од 150.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1. поступа супротно одредбама члана 5. став 1. 2. 3. и 4.
2. се не користе јавне зелене површине у складу са њиховом наменом (члан 18. став 1. тачка 1),
3. не обавести у писаној форми предузеће из члана 4. ове Одлуке да дрво или друго зеленило представља опасност по живот,

здравље или имовину (члан 18. став 1. тачка 2),
4. не одржава зеленило посебне намене (члан 18. став 1. тачка 3),
5. не прибави претходну сагласност предузећа из члана 4. ове Одлуке, пре садње других засада (шибље, живе ограде, цветни



партери и др.) (члан 18. став 1. тачка 4),
6. не одржава друге засаде (члан. 18. став 1. тачка 5),
7. не омогући улазак радника предузећа из члана 4. ове Одлуке, у заједничко двориште у циљу одржавања елемената зеленила

(члан. 18. став 1. тачка 6),
8. омета друге кориснике и угрожава животну средину (члан. 18. став 1. тачка 7),
9. угрожава објекте и опрему, који су у функцији обављања одређене комуналне делатности (члан. 18. став 1. тачка 8),
10. се оштећује дрвеће и други засади (члан 27. став 1. тач. 2),
11. се копа и износи земља, камен, песак и други састојци земљишта (члан 27. став 1. тачка 5),
12. се оштећују стазе, клупе, посуде за сакупљање отпада, ограде, санитарне уређаје и сл. (члан 27. став 1. тачка 8),
13. не поступи по решењу комуналног инспектора из члана 30. став 1. ове одлуке, и
14. се спречава комунални инспектор да врши надзор у складу са одредбама ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 25.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од 75.000,00 динара.

Члан 34.
Новчаном казном у износу од 12.000,00 динара, казниће се за прекршај физичко лице ако:
1. вади и орезује дрвеће (члан 27. став 1. тачка 1.),
2. оштећује дрвеће и друге засаде (члан 27. став 1. тачка 2.),
3. сади дрвеће и друге засаде без прибављене претходне сагласности предузећа из члана 4. ове Одлуке (члан 27. став 1. тачка

3.),
4. копа и износи земљу, камен, песак и друге састојке земљишта (члан 27. став 1. тачка 5.),
5. оштећује стазе, клупе, посуде за сакупљање отпада, ограде, санитарне уређаје и сл. (члан 27. став 1. тачка 8.)

Члан 35.
Физичко лице казниће се за прекршај новчаном казном у износу од 6.000,00 динара, ако:
1. скида плодове и цветове са дрвећа, шибља и цветних гредица (члан 27. став 1. тачка 4),
2. баца и пали отпад (члан 27. став 1. тачка 6),
3. скида, уништава или оштећује путоказе, знакове, натписне плочице и сл. (члан 27. став 1. тачка 7),
4. вози, зауставља, оставља и пере возило (члан 27. став 1. тачка 9),
5. премешта клупе, посуде за сакупљање отпада и реквизите са дечијих игралишта (члан 27. став 1. тачка 10),
6. ложи ватру, пали стабла или лишће, истовара материјал, робу, амбалажу и слично на травњацима, травним теренима и стазама

и смешта их поред дрвореда и других засада (члан 27. став 1. тачка 11),
7. ненаменски користи или оштећује јавну зелену површину (члан 27. став 1. тачка 14).
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се правно лице новчаном казном у износу од 50.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 6.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од 20.000,00 динара.

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36

Даном ступања на снагу ове одлуке престају да важе чланови 41., став 1. тачка 3, 4, и 5. члана 42. и члан 45. Одлуке о уређењу
града ("Службени лист Града Сомбора", број 8/2017).

Члан 37
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Сомбор".
РС-АПВ

СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 352-892/2018-I
Дана: 22.06.2018. год.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Прим. др Зоран Парчетић, с.р.


