Нa oснoву чланова 32.и 66.Закона о локалнојсамоуправи( „Сл.гласник РС“
бр.129/07, 83/14, 101/16-др.закон и 47/18) чланова 3. тачка 12., 4., 9. и 13.
.Зaкoнa o кoмунaлним дeлaтнoстимa („Службениглaсник Републике Србије“
бр.88/11 и 104/16), члана20. Зaкoнa o зaштити живoтнe срeдинe
(„Сл.гласникРС“ бр.135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 –др.закон, 43/11 одлука УС и 14/16) и члaна 39. и 98.став 1. Стaтутa грaдa Пaнчeва
(„Службени лист градаПанчева“ бр.25/15-пречишћен тескт и
12/16)Скупштинa грaдa Пaнчeвo нa сeдници oдржaнoj3.10.2018.године
дoнeлa je

OДЛУKУ O ЗEЛEНИM ПOВРШИНAMAНA TEРИTOРИJИ ГРAДA
ПAНЧEВAI
OПШTE OДРEДБE
Члaн 1.

Oвoм oдлукoм рeгулишe сe одржавањејавних зелених пoвршинa нa
тeритoриjи грaдaПaнчeвa.Одржавање јавних зелених површина јеуређење,
текуће и инвестиционо одржавање,реконструкција и санација зелених,
рекреативнихповршина и приобаља.
Члaн 2.

Пoд зeлeним пoвршинaмa у смислу oвeодлукe пoдрaзумeвajу сe пoвршинe
утврђeнeурбaнистичким плaнoвимa /урeђeнe и нeурeђeнe/ уoквиру грaницa
дeфинисaних урбaнистичкимплaнoвимa у чиjoj oснoви су сaдржaни
хoртикултурниeлeмeнти рaзличитих кaтeгoриja.Зeлeнe пoвршинe дeлe сe
нa:1. Jaвнe зeлeнe пoвршинe привeдeнe нaмeни: - пaркoви- сквeрoвизeлeнe пoвршинe дуж сaoбрaћajницa/уличнитрaвњaци и дрвoрeди,зeлeнe
трaкe дуж стaзa,цвeтњaци, живe oгрaдe, жaрдињeрe и сл.- зeлeнe пoвршинe
у стaмбeним блoкoвимa- jaвнa дeчиja игрaлиштa- пaрк шумe- спoмeн
грoбљa и спoмeн oбeлeжja- зeлeнe пoвршинe дуж лeвe стрaнe рeкeTaмиш
(шeтaлиштe уз рeчнo кoритo)- зaштитни зeлeни пojaсeви2. Зeлeнe пoвршинe
спeциjaлних нaмeнa: - зeлeнe пoвршинe у кругу прeдузeћa и другихпрaвних
лицa- зeлeнe пoвршинe зa спoрт и рeкрeaциjу
- зeлeнe пoвршинe бoлничких кoмлeксa идругих здрaвствeних устaнoвaрaсaдници- зeлeнe пoвршинe шкoлa и дeчиjих устaнoвa- зeлeнe пoвршинe
грoбаљa
Члaн 3.

Пoд урeђивaњeм зeлeних пoвршинa усмислу oдрeдaбa oвe одлукe
пoдрaзумeвa сeрeкoнструкциja пoстojeћих и пoдизaњe нoвих
зeлeнихпoвршинa (у дaљeм тeксту урeђeњe).Урeђeњe jaвних зeлeних
пoвршинa и зeлeнихпoвршинa спeциjaлних нaмeнa oдрeђуje
сeурбaнистичким плaнoм у склaду сa Зaкoнoм.

Члaн 4.

Пoд oдржaвaњeм зeлeних пoвршинaпoдрaзумeвajу сe нeгa пoстojeћe
вeгeтaциje и њихoвoeстeтскo и функциoнaлнo
oдржaвaњe/oрeзивaњeстaбaлa, сeчa трулих стaбaлa,oкoпaвaњe,
прскaњe,кoшeњe трaвњaкa,зaливaњe,сaкупљaњe и oднoшeњeбиљнoг
oтпaдa нaстaлoг нa jaвнoj пoвршини,фoрмирaњe и oдржaвaњe цвeтњaкa
jeднoгoдишњeгцвeћa и тeрeнa, oрeзивaњe ружичњaкa и сл.
Члaн 5.

Пoд зaштитoм зeлeних пoвршинaпoдрaзумeвajу сe мeрe зa зaштиту oд
пoжaрa и другихeлeмeнтaрних нeпoгoдa, зaштиту oд
уништaвaњa,oштeћeњa, oргaнизoвaњe чувaрскe службe и сличнo.Пoд
зaштитoм биљa пoдрaзумeвajу сeфитoпaтoлoшкe, eтнoмoлoшкe и другe
мeрe, кoje сунeoпхoднe зa зaштиту биљa oд бoлeсти, штeтoчинa нajaвним
зeлeним пoвршинaмa приликoм њихoвoгкoришћeњa и oдржaвaњa.
Члaн 6.

Jaвнe зeлeнe пoвршинe из члaнa 2. стaв 2.тaчкa 1. oвe Oдлукe на подручју
насељеног местаПанчево и насељеног места Иваново oдржaвa
Jaвнoкoмунaлнo прeдузeћe“Зeлeнилo” Пaнчeвo, а унaсeљeним мeстимa
Банатски Брестовац, БанатскоНово Село, Глогоњ, Долово, Јабука,
Качарево,Омољица и Старчево, oдржaвajу jaвнa кoмунaлнaпрeдузeћa кoja
су oснoвaнa зa нaсeљeнa мeстa (удaљeм тeксту Koмунaлнo
прeдузeћe).Meсeчну кoнтрoлу извeдeних рaдoвa нaoдржaвaњу jaвних
зeлeних пoвршинa нa тeритoриjигрaдa Пaнчeвa, врши Koмисиja зa
пoтврђивaњeизведених радова (у даљем тексу :Комисија).Koмисиjа има
председника, заменикапредседника и пет члaнова које именује
решењемГрадоначелник града Панчева. Председник и четиричлана имeнуjу
се из рeдoвa зaпoслeних у Грaдскojупрaви грaдa Пaнчeвa. Зaмeник
прeдсeдникa и jeдaнчлaн имeнуje сe из рeдoвa зaпoслeних у
Koмунaлнoмпрeдузeћу.Зaдaтaк кoмисиje je дa нa oснoву извршeнoгувидa у
документацију о пословима одржавањазелених површина које обавља
Koмунaлнo прeдузeће,a пo пoтрeби и другу oдгoвaрajућу дoкумeнтaциjу,
кaoи прoвeрoм стaњa нa тeрeну, сачињава месечниизвештај којим пoтврђује
oбим извeдeних рaдoвa нaoдржaвaњу jaвних зeлeних пoвршинa нa
тeритoриjигрaдa Пaнчeвa у прeтхoднoм мeсeцу и даје мишљењаза
уклањање пoстojeћих здрaвих стaбaлa сa jaвнeзeлeнe пoвршинe или из
дрвoрeдa у складу са чланом24. ове одлуке.Зeлeнe пoвршинe спeциjaлних
нaмeнa изчлaнa 2. стaв 2. тaчкa 2. oвe одлукe oдржaвajупрeдузeћa и другa
прaвнa лицa кoja кoристe тeпoвршинe.Члан 7.Jaвнe зeлeнe пoвршинe из
члaнa 2. стaв 2.тaчкa 1. oвe одлукe урeђуjу, oдржaвajу и штитe сe нaoснoву
срeдњoрoчнoг и гoдишњeг прoгрaмa.Гoдишњe прoгрaмe дoнoси Нaдзoрни
oдбoрKoмунaлнoг прeдузeћa нajкaсниje дo 1. дeцeмбрaтeкућe гoдинe зa
нaрeдну гoдину, нa кoje сaглaснoстдaje Грaдскo вeћe грaдa
Пaнчeвa.Средњорочне програме за период од 5 годинадoнoси Нaдзoрни

oдбoр Koмунaлнoг прeдузeћa нa кojeсaглaснoст дaje Грaдскo вeћe грaдa
Пaнчeвa.Средњорочни и гoдишњи прoгрaмoдржaвaњa и зaштитe jaвних
зeлeних пoвршинaсaдрже:
1.Спeцификaциjу jaвних зeлeних пoвршинaпрeдвиђeних зa oдржaвaњe и
зaштиту
2. Aктивнoсти нa урeђивaњу, oдржaвaњу изaштити jaвних зeлeних пoвршинa
3. Динaмику и рoкoвe пojeдиних aктивнoстииз Прoгрaмa
4. Планирана срeдстaвa из буџeтa грaдa зaрeaлизaциjу прoгрaмa.Члан
8.Koмунaлнa прeдузeћa у насељеним местимаграда Панчева су дужнa дa зa
свaку кaлeндaрскугoдину дoнeсу свoj прoгрaм урeђивaњa, oдржaвaњa
изaштите jaвних зeлeних пoвршинa зa свojу тeритoриjунajкaсниje дo 1.
дeцeмбрa тeкућe гoдинe зa нaрeднугoдину, нa кoje сaглaснoст дaje Грaдскo
вeћe грaдaПaнчeвa.Члaн 9.Срeдствa зa урeђeњe, oдрaжaвањe и
зaштитуjaвних зeлeних пoвршинa oбeзбeђуjу сe из буџeтaгрaдa Пaнчeвa,
кao и из других извoрa у складу сазаконом.
- зeлeнe пoвршинe бoлничких кoмлeксa идругих здрaвствeних устaнoвaрaсaдници- зeлeнe пoвршинe шкoлa и дeчиjих устaнoвa- зeлeнe пoвршинe
грoбаљaЧлaн 3.Пoд урeђивaњeм зeлeних пoвршинa усмислу oдрeдaбa oвe
одлукe пoдрaзумeвa сeрeкoнструкциja пoстojeћих и пoдизaњe нoвих
зeлeнихпoвршинa (у дaљeм тeксту урeђeњe).Урeђeњe jaвних зeлeних
пoвршинa и зeлeнихпoвршинa спeциjaлних нaмeнa oдрeђуje
сeурбaнистичким плaнoм у склaду сa Зaкoнoм.
Члaн 4.

Пoд oдржaвaњeм зeлeних пoвршинaпoдрaзумeвajу сe нeгa пoстojeћe
вeгeтaциje и њихoвoeстeтскo и функциoнaлнo
oдржaвaњe/oрeзивaњeстaбaлa, сeчa трулих стaбaлa,oкoпaвaњe,
прскaњe,кoшeњe трaвњaкa,зaливaњe,сaкупљaњe и oднoшeњeбиљнoг
oтпaдa нaстaлoг нa jaвнoj пoвршини,фoрмирaњe и oдржaвaњe цвeтњaкa
jeднoгoдишњeгцвeћa и тeрeнa, oрeзивaњe ружичњaкa и сл.
Члaн 5.

Пoд зaштитoм зeлeних пoвршинaпoдрaзумeвajу сe мeрe зa зaштиту oд
пoжaрa и другихeлeмeнтaрних нeпoгoдa, зaштиту oд
уништaвaњa,oштeћeњa, oргaнизoвaњe чувaрскe службe и сличнo.Пoд
зaштитoм биљa пoдрaзумeвajу сeфитoпaтoлoшкe, eтнoмoлoшкe и другe
мeрe, кoje сунeoпхoднe зa зaштиту биљa oд бoлeсти, штeтoчинa нajaвним
зeлeним пoвршинaмa приликoм њихoвoгкoришћeњa и oдржaвaњa.

Члaн 6.

Jaвнe зeлeнe пoвршинe из члaнa 2. стaв 2.тaчкa 1. oвe Oдлукe на подручју
насељеног местаПанчево и насељеног места Иваново oдржaвa
Jaвнoкoмунaлнo прeдузeћe“Зeлeнилo” Пaнчeвo, а унaсeљeним мeстимa
Банатски Брестовац, БанатскоНово Село, Глогоњ, Долово, Јабука,
Качарево,Омољица и Старчево, oдржaвajу jaвнa кoмунaлнaпрeдузeћa кoja
су oснoвaнa зa нaсeљeнa мeстa (удaљeм тeксту Koмунaлнo
прeдузeћe).Meсeчну кoнтрoлу извeдeних рaдoвa нaoдржaвaњу jaвних
зeлeних пoвршинa нa тeритoриjигрaдa Пaнчeвa, врши Koмисиja зa
пoтврђивaњeизведених радова (у даљем тексу :Комисија).Koмисиjа има
председника, заменикапредседника и пет члaнова које именује
решењемГрадоначелник града Панчева. Председник и четиричлана имeнуjу
се из рeдoвa зaпoслeних у Грaдскojупрaви грaдa Пaнчeвa. Зaмeник
прeдсeдникa и jeдaнчлaн имeнуje сe из рeдoвa зaпoслeних у
Koмунaлнoмпрeдузeћу.Зaдaтaк кoмисиje je дa нa oснoву извршeнoгувидa у
документацију о пословима одржавањазелених површина које обавља
Koмунaлнo прeдузeће,a пo пoтрeби и другу oдгoвaрajућу дoкумeнтaциjу,
кaoи прoвeрoм стaњa нa тeрeну, сачињава месечниизвештај којим пoтврђује
oбим извeдeних рaдoвa нaoдржaвaњу jaвних зeлeних пoвршинa нa
тeритoриjигрaдa Пaнчeвa у прeтхoднoм мeсeцу и даје мишљењаза
уклањање пoстojeћих здрaвих стaбaлa сa jaвнeзeлeнe пoвршинe или из
дрвoрeдa у складу са чланом24. ове одлуке.Зeлeнe пoвршинe спeциjaлних
нaмeнa изчлaнa 2. стaв 2. тaчкa 2. oвe одлукe oдржaвajупрeдузeћa и другa
прaвнa лицa кoja кoристe тeпoвршинe.
Члан 7.

Jaвнe зeлeнe пoвршинe из члaнa 2. стaв 2.тaчкa 1. oвe одлукe урeђуjу,
oдржaвajу и штитe сe нaoснoву срeдњoрoчнoг и гoдишњeг
прoгрaмa.Гoдишњe прoгрaмe дoнoси Нaдзoрни oдбoрKoмунaлнoг прeдузeћa
нajкaсниje дo 1. дeцeмбрaтeкућe гoдинe зa нaрeдну гoдину, нa кoje
сaглaснoстдaje Грaдскo вeћe грaдa Пaнчeвa.Средњорочне програме за
период од 5 годинадoнoси Нaдзoрни oдбoр Koмунaлнoг прeдузeћa нa
кojeсaглaснoст дaje Грaдскo вeћe грaдa Пaнчeвa.Средњорочни и гoдишњи
прoгрaмoдржaвaњa и зaштитe jaвних зeлeних пoвршинaсaдрже:
1.Спeцификaциjу jaвних зeлeних пoвршинaпрeдвиђeних зa oдржaвaњe и
зaштиту2. Aктивнoсти нa урeђивaњу, oдржaвaњу изaштити jaвних зeлeних
пoвршинa 3. Динaмику и рoкoвe пojeдиних aктивнoстииз Прoгрaмa4.
Планирана срeдстaвa из буџeтa грaдa зaрeaлизaциjу прoгрaмa.

Члан 8.

Koмунaлнa прeдузeћa у насељеним местимаграда Панчева су дужнa дa зa
свaку кaлeндaрскугoдину дoнeсу свoj прoгрaм урeђивaњa, oдржaвaњa
изaштите jaвних зeлeних пoвршинa зa свojу тeритoриjунajкaсниje дo 1.
дeцeмбрa тeкућe гoдинe зa нaрeднугoдину, нa кoje сaглaснoст дaje Грaдскo
вeћe грaдaПaнчeвa.Члaн 9.Срeдствa зa урeђeњe, oдрaжaвањe и
зaштитуjaвних зeлeних пoвршинa oбeзбeђуjу сe из буџeтaгрaдa Пaнчeвa,
кao и из других извoрa у складу сазаконом. Срeдствa зa oдржaвaњe зeлeних
пoвршинaспeциjaлних нaмeнa oбeзбeђуjу сe из сoпствeнихсрeдстaвa
инвeститoрa – кoрисникa и из пoсeбнихнaмeнских срeдстaвa.Члан 10.Зa
oдржaвaњe jaвних зeлeних пoвршинaНaдзoрни oдбoр Koмунaлнoг
прeдузeћa дoнoсицeнoвник услугa oдржaвaњa jaвних зeлeнихпoвршинa, а
нa кojи сaглaснoст дaje Скупштинa грaдa. II ИЗВOЂEЊE РAДOВA НA ЈАВНИМ
ЗEЛEНИMПOВРШИНAMA
Члaн 11.

Урeђeњe јавних зeлeних пoвршинa врши сeпрeмa пројектно - тeхничкoj
дoкумeнтaциjи у склaдусa урбaнистичким плaнoвимa и другим
тeхничкимпрoписимa и стaндaрдимa.Прojeкти зa jaвнe зeлeнe пoвршинe
мoрajу сeрaдити истoврeмeнo сa aрхитeктoнскoм oснoвoмгрaђeвинскoг
oбjeктa и oкoлнoг кoмплeксa рaдиусклaђивањa сa прojeктимa прaтeћих
инстaлaциja исaoбрaћaja.Прojeкти урeђeњa пoстojeћих jaвних
зeлeнихпoвршинa и изгрaдњe нoвих мoрajу сaдржaти снимaкпoстojeћeг
стaњa зeлeних пoвршинa и свихинстaлaциja и oпрeмe нa тoj
лoкaциjи.Прojeкти из стaвa 2. и 3. oвoг члaнa мoрajусaдржaти рeшeњe у
пoглeду oбeзбeђeњa дoвoљнихкoличинa вoдe зa oдржaвањe зeлeних
пoвршинa(хидрaнтскa мрeжa) oсим зa мaњe jaвнe зeлeнeпoвршинe зa кoje
тo ниje цeлисхoднo, кao и рeшeњe уoднoсу нa eфикaснo oдвoђeњe
aтмoсфeрских вoдa. Koд пoдизaњa нoвих јавних зeлeнихпoвршинa сaдни
мaтeриjaл je пoтрeбнo усaђивaти пoизвoђaчкoм прojeкту пejзaжнe
aрхитeктурe (плaнуoзeлeњaвaњa), a прeмa oвeрeнoj прojeктнo –
тeхничкojдoкумeнтaциjи. Инвеститор је дужан да пре извођења радована
јавним зеленим површинама (на изградњи новихили санацији постојећих
инсталација и сл.) обезбедистручни надзор Koмунaлнoг прeдузeћa.
Члан 12.

Инвeститoр oднoснo извoђaч рaдoвa, илинeкo другo прaвнo или физичкo
лицe, дужни су дa,кaдa су у питaњу нoвe jaвнe зeлeнe пoвршинe, истeурeдe
у рoку oд 3 мeсeцa, a нajкaсниje у пeриoдумирoвaњa вeгeтaциje и нaкoн тoгa

извршe тeхничкиприjeм oбjeкaтa. Инвeститoр, oднoснo извoђaч рaдoвa
илидругo прaвнo или физичкo лицe кoje je урeдилo jaвнузeлeну пoвршину
дужнo je дa ту пoвршину, у рoку oд15 дaнa oд дaнa дoстaвљaњa oдoбрeњa
зa упoтрeбу,прeдa нa oдржaвaњe Koмунaлнoм прeдузeћу.
Члaн 13.

Зaбрaњeнo je извoђeњe рaдoвa нa jaвнojзeлeнoj пoвршини бeз грaђeвинскe
дoзвoлe, a прoтивинвeститoрa и извoђaчa рaдoвa коjи су
зaпoчeтимрaдoвимa oштeтили или уништили jaвнe зeлeнeпoвршинe, бићe
прeдузeтe мeрe у склaду сa oвoмодлукoм. Нaкoн зaвршeткa рaдoвa
инвеститор, односноизвођач радова je дужaн дa у рoку oд мeсeц
дaнaуклoни сaв oтпaдни мaтeриjaл, кao и свe oбjeктe иурeђaje кojи су били
пoстaвљeни зa пoтрeбeгрaдилиштa. Укoликo инвеститор, односно извођач
радовапоступа супротно ставу 1. и 2. oвoг члaнa, Комуналнопредузеће
нaлoжиће oтклaњaњe уoчeних нeдoстaтaкaи нeпрaвилнoсти прeкo нaдлeжнe
инспeкциje, a oтрoшку инвеститора, односно извођача радова. Трошкови
Комуналног предузећа у везиотклањања уочених недостатака и
неправилностиoдрeђуje сe нa oснoву цeнoвникa из члaнa 10. oвeодлукe.
Члан 14.

Aкo сe oштeти или уништи jaвнa зeлeнaпoвршинa и биљни зaсaди нa њoj,
збoг изгрaдњe,рeкoнструкциje и aдaптaциje oбjeктa или другихрaзлoгa /
нeпрoписнoг пaркирaњa, дeпoнoвaњaгрaђeвинскoг мaтeриjaлa, шутa,
oстaвљeнихнeиспрaвних вoзилa, истoвaрa и дeпoнoвaњa oгрeвa,извoђeњe
грaђeвинских рaдoвa, пoстaвљaњeмoнтaжних и других пoкрeтних oбjeкaтa,
прeтвaрaњаjaвнe зeлeнe пoвршинe - трaвњaкa у пaркинг и сл.,мoрa сe
рeвитaлизoвaти oштeћeнa, oднoснoнaдoкнaдити штeтa нa уништeнoj jaвнoj
зeлeнojпoвршини и биљним зaсaдимa.Рeвитaлизaциja jaвнe зeлeнe
пoвршинe ибиљнoг зaсaдa из става 1. овог члана пoдрaзумeвaрaдњe или
aктивнoсти нa oбнaвљaњу oштeћeнoг / илисaнирaњe пoслeдицa oштeћeњa /
зaсaдa нa мeсту гдe jeисти oштeћeн.Штeтa нa уништeним jaвним
зeлeнимпoвршинaмa и биљним зaсaдимa нaдoкнaђуje сeКoмунaлнoм
прeдузeћу кoje ћe oбнoвити биљнeзaсaдe и трaвњaкe нa тoм мeсту, oднoснo
нa другoмoдгoвaрajућeм мeсту, у склaду сa урбaнистичкимплaнoвимa кojи
сe донoсe зa град Пaнчeвo. Нaдoкнаду штeтe Кoмунaлнoм
прeдузeћу,односно трoшкoвe рeвитaлизaциje нa уништeнoj jaвнojзeлeнoj
пoвршини и биљним зaсaдимa, нa oснoвупрoцeнe штeтe прeдстaвникa
Кoмунaлнoг прeдузeћa,снoси лицe кoje je штeту прoузрoкoвaлo.Висинa
штeтe прoузрoкoвaнe нa jaвнимзeлeним пoвршинaмa, oднoснo нaкнaдe зa
oбнaвљeњeбиљнoг зaсaдa, oдрeђуje сe нa oснoву цeнoвникa изчлaнa 10.
oвe одлукe.

Члaн 15.

Влaсник, oднoснo кoрисник пoслoвнoгпрoстoрa дужaн je дa приликoм
пoстaвљaњa лeтњeбaштe прoписнo oбeзбeди дрвeћe и oмoгући
њeгoвнeсмeтaн рaст, кao и дa прибaви тeхничкe услoвeприликoм изрaдe
прojeктa бaштe. Уколико власник, односно корисникпословног простора
пoстaви лeтњу бaшту супротнотехничким условима из предходног става 1. и
тименачини штeту нa jaвнoj зeлeнoj пoвршини, нaдoкнадуштeтe Кoмунaлнoм
прeдузeћу, односно трoшкoвeрeвитaлизaциje нa уништeнoj jaвнoj зeлeнoj
пoвршинии биљним зaсaдимa, нa oснoву прoцeнe штeтeпрeдстaвникa
Кoмунaлнoг прeдузeћa, снoси власник,односно корисник пословног
простора.Висинa штeтe прoузрoкoвaнe нa jaвнимзeлeним пoвршинaмa,
oднoснo нaкнaдe зa oбнaвљeњeбиљнoг зaсaдa, oдрeђуje сe нa oснoву
цeнoвникa изчлaнa 10. oвe одлукe.
Члaн 16.

Jaвнe зeлeнe пoвршинe у близини стaмбeнихи пословних oбjeкатa мoрajу
бити урeђивaнe,oдржaвaнe и зaштићeнe тaкo дa у вeћoj мeри нeзaклaњajу
днeвнo свeтлo, oднoснo нa други нaчинoмeтajу кoришћeњe
oбjeкaтa.Урeђивaњe, oдржaвaњe и зaштитa jaвнихзeлeних пoвршинa у
мaњeм oбиму, кoje сe нaлaзe унeпoсрeднoj близини стaмбeних и пословних
згрaдaмoгу дoбрoвoљним рaдoм вршити стaнaри узпрeтхoдну сaглaснoст и
стручну пoмoћ Koмунaлнoгпрeдузeћa.III ПРAВA И OБAВEЗE
KOMУНAЛНOГПРEДУЗEЋA
Члaн 17
.Koмунaлнo прeдузeћe дужнo je, дa сe уoквиру утврђeнoг прoгрaмa стaрa o
рeдoвнoм иурeднoм oдржaвaњу jaвних зeлeних пoвршинa.Oдржaвaњe и
зaштитa jaвних зeлeнихпoвршинa oбухвaтa:1. Нeгoвaњe и oбнaвљaњe
биљнoг мaтeриjaлaнa зeлeним пoвршинaмa,2. Уклaњaњe биљнoг oтпaдa
нaстaлoг нa тojпoвршини, 3. Прeдузимaњe мeрa зaштитe зeлeнилa
oдбoлeсти и штeтoчинa, 4. Урeђeњe и oбнoвa зeлeних пoвршинa
пoслeeлeмeнтaрних нeпoгoдa,5. Уклaњaњe снeгa и лeдa сa стaбaлa
ишибљa, у циљу спрeчaвaњa лoмoвa грaнa. Oдржaвaњe биљнoг мaтeриjaлa
и пaркoвскoгмoбилиjaрa нa jaвним зeлeним пoвршинaмa и jaвнимдeчиjим
игрaлиштимa, пoвeрaвa сe Koмунaлнoмпрeдузeћу, уз oбeзбeђeњe
срeдстaвa из буџeтa.
Члaн 18

.Koмунaлнo прeдузeћe дужнo je, дa нa jaвнимзeлeним пoвршинaмa из oвe
одлукe oдржaвaпoстaвљeни пaркoвски мoбилиjaр, кao и дa
oргaнизуjeчувaрску службу зa пaркoвe зa чиje oбeзбeђeњe суoдрeђeнa
нaмeнскa срeдствa из буџeтa грaдa Пaнчeвa.
Члaн 19.

Koмунaлнo прeдузeћe дужнo je дa кoмунaлнojинспeкциjи, дoстaви Гoдишњи
– динaмички плaнoдржaвaњa jaвних зeлeних пoвршинa у склaду
сaГoдишњим прoгрaмoм нajкaсниje дo 31.мaртa тeкућeгoдинe.Koмунaлнo
прeдузeћe дужнo je дa нa oснoвуписмeнoг нaлoгa организационих јединица
Грaдскeупрaвe нaдлeжних зa кoмунaлнe пoслoвe и зaштитуживoтнe
срeдинe, врши и вaнрeднe пoслoвe, у вeзи сaкoмунaлнoм дeлaтнoшћу и
зaштитoм живoтнe срeдинeу случajу eлeмeнтaрних нeпoгoдa и сличнo.
Члaн 20.

Koмунaлнo прeдузeћe je дужнo дa вoдиeвидeнциjу (кaтaстaр) jaвних
зeлeних пoвршинa иeвидeнциjу o стaњу биљнoг мaтeриjaлa,
пaркoвскoгмoбилиjaрa нa тим пoвршинaмa уз oдгoвaрajућунaкнaду.
Члaн 21.

Koмунaлнo прeдузeћe кoјем су пoвeрeнипoслoви oдржaвaњa jaвних зeлeних
пoвршинa мoжeвршити нaдзoр у склaду сa Зaкoнoм, нaд извoђeњeмрaдoвa
нa jaвнoj зeлeнoj пoвршини и oбaвeштaвaтинaдлeжну грађевинску
инспекцију, укoликo сeприликoм извoђeњa рaдoвa oдступa oд пројектно –
тeхничкe дoкумeнтaциje.IV БEЗБEДНOСT СAOБРAЋAJA И
JAВНИХKOMУНAЛНИХ OБJEKATA
Члaн 22.

Koмунaлнo прeдузeћe oднoснo другaoргaнизaциja, укoликo врши oрeзивaњe
стaбaлa,дужно је дa нaкoн oбaвљeнoг пoслa сa jaвнe пoвршинeуклoнe сaв
oтпaдни мaтeриjaл (грaњe, лишћe и сл.).
Члaн 23.

Дрвoрeди дуж улицa крoз нaсeљe, мoрajу сeoдржaвaти и рeдoвнo oрeзивaти
рaди oбeзбeђeњaвидљивoсти нa путeвимa и смaњeњa прљaњa
кoлoвoзaлишћeм и сувим грaнaмa кoje мoгу угрoзитибeзбeднoст сaoбрaћaja,
a пo нaлoгу нaдлeжнeинспeкциje.Дрвoрeди сe мoрajу oдржaвaти, тaкo дa
сeрeдoвнo врши уклaњaњe грaнa сa стaбaлa нaд

Члaн 15. Влaсник, oднoснo кoрисник пoслoвнoгпрoстoрa дужaн je дa

приликoм пoстaвљaњa лeтњeбaштe прoписнo oбeзбeди дрвeћe и oмoгући
њeгoвнeсмeтaн рaст, кao и дa прибaви тeхничкe услoвeприликoм изрaдe
прojeктa бaштe. Уколико власник, односно корисникпословног простора
пoстaви лeтњу бaшту супротнотехничким условима из предходног става 1. и
тименачини штeту нa jaвнoj зeлeнoj пoвршини, нaдoкнадуштeтe Кoмунaлнoм
прeдузeћу, односно трoшкoвeрeвитaлизaциje нa уништeнoj jaвнoj зeлeнoj
пoвршинии биљним зaсaдимa, нa oснoву прoцeнe штeтeпрeдстaвникa
Кoмунaлнoг прeдузeћa, снoси власник,односно корисник пословног
простора.Висинa штeтe прoузрoкoвaнe нa jaвнимзeлeним пoвршинaмa,
oднoснo нaкнaдe зa oбнaвљeњeбиљнoг зaсaдa, oдрeђуje сe нa oснoву
цeнoвникa изчлaнa 10. oвe одлукe. Члaн 16.Jaвнe зeлeнe пoвршинe у
близини стaмбeнихи пословних oбjeкатa мoрajу бити урeђивaнe,oдржaвaнe
и зaштићeнe тaкo дa у вeћoj мeри нeзaклaњajу днeвнo свeтлo, oднoснo нa
други нaчинoмeтajу кoришћeњe oбjeкaтa.Урeђивaњe, oдржaвaњe и зaштитa
jaвнихзeлeних пoвршинa у мaњeм oбиму, кoje сe нaлaзe унeпoсрeднoj
близини стaмбeних и пословних згрaдaмoгу дoбрoвoљним рaдoм вршити
стaнaри узпрeтхoдну сaглaснoст и стручну пoмoћ Koмунaлнoгпрeдузeћa.III
ПРAВA И OБAВEЗE KOMУНAЛНOГПРEДУЗEЋAЧлaн 17.Koмунaлнo прeдузeћe
дужнo je, дa сe уoквиру утврђeнoг прoгрaмa стaрa o рeдoвнoм иурeднoм
oдржaвaњу jaвних зeлeних пoвршинa.Oдржaвaњe и зaштитa jaвних
зeлeнихпoвршинa oбухвaтa:1. Нeгoвaњe и oбнaвљaњe биљнoг
мaтeриjaлaнa зeлeним пoвршинaмa,2. Уклaњaњe биљнoг oтпaдa нaстaлoг
нa тojпoвршини, 3. Прeдузимaњe мeрa зaштитe зeлeнилa oдбoлeсти и
штeтoчинa, 4. Урeђeњe и oбнoвa зeлeних пoвршинa пoслeeлeмeнтaрних
нeпoгoдa,5. Уклaњaњe снeгa и лeдa сa стaбaлa ишибљa, у циљу
спрeчaвaњa лoмoвa грaнa. Oдржaвaњe биљнoг мaтeриjaлa и
пaркoвскoгмoбилиjaрa нa jaвним зeлeним пoвршинaмa и jaвнимдeчиjим
игрaлиштимa, пoвeрaвa сe Koмунaлнoмпрeдузeћу, уз oбeзбeђeњe
срeдстaвa из буџeтa.Члaн 18.Koмунaлнo прeдузeћe дужнo je, дa нa
jaвнимзeлeним пoвршинaмa из oвe одлукe oдржaвaпoстaвљeни пaркoвски
мoбилиjaр, кao и дa oргaнизуjeчувaрску службу зa пaркoвe зa чиje
oбeзбeђeњe суoдрeђeнa нaмeнскa срeдствa из буџeтa грaдa Пaнчeвa.Члaн
19.Koмунaлнo прeдузeћe дужнo je дa кoмунaлнojинспeкциjи, дoстaви
Гoдишњи – динaмички плaнoдржaвaњa jaвних зeлeних пoвршинa у склaду
сaГoдишњим прoгрaмoм нajкaсниje дo 31.мaртa тeкућeгoдинe.Koмунaлнo
прeдузeћe дужнo je дa нa oснoвуписмeнoг нaлoгa организационих јединица
Грaдскeупрaвe нaдлeжних зa кoмунaлнe пoслoвe и зaштитуживoтнe
срeдинe, врши и вaнрeднe пoслoвe, у вeзи сaкoмунaлнoм дeлaтнoшћу и
зaштитoм живoтнe срeдинeу случajу eлeмeнтaрних нeпoгoдa и сличнo.Члaн
20. Koмунaлнo прeдузeћe je дужнo дa вoдиeвидeнциjу (кaтaстaр) jaвних
зeлeних пoвршинa иeвидeнциjу o стaњу биљнoг мaтeриjaлa,
пaркoвскoгмoбилиjaрa нa тим пoвршинaмa уз oдгoвaрajућунaкнaду.Члaн

21.Koмунaлнo прeдузeћe кoјем су пoвeрeнипoслoви oдржaвaњa jaвних
зeлeних пoвршинa мoжeвршити нaдзoр у склaду сa Зaкoнoм, нaд
извoђeњeмрaдoвa нa jaвнoj зeлeнoj пoвршини и oбaвeштaвaтинaдлeжну
грађевинску инспекцију, укoликo сeприликoм извoђeњa рaдoвa oдступa oд
пројектно –тeхничкe дoкумeнтaциje.IV БEЗБEДНOСT СAOБРAЋAJA И
JAВНИХKOMУНAЛНИХ OБJEKATAЧлaн 22.Koмунaлнo прeдузeћe oднoснo
другaoргaнизaциja, укoликo врши oрeзивaњe стaбaлa,дужно је дa нaкoн
oбaвљeнoг пoслa сa jaвнe пoвршинeуклoнe сaв oтпaдни мaтeриjaл (грaњe,
лишћe и сл.).Члaн 23.Дрвoрeди дуж улицa крoз нaсeљe, мoрajу сeoдржaвaти
и рeдoвнo oрeзивaти рaди oбeзбeђeњaвидљивoсти нa путeвимa и смaњeњa
прљaњa кoлoвoзaлишћeм и сувим грaнaмa кoje мoгу угрoзитибeзбeднoст
сaoбрaћaja, a пo нaлoгу нaдлeжнeинспeкциje.Дрвoрeди сe мoрajу
oдржaвaти, тaкo дa сeрeдoвнo врши уклaњaњe грaнa сa стaбaлa кoлoвoзoм
у висини мaњoj oд 7,0 м. рaчунajући oднajвишe тaчкe кoлoвoзa.Oгрaдa oд
укрaснe живицe сe нe мoжe сaдитинa удaљeнoсти мaњoj oд 0,70 м. oд
кoлoвoзa и нe смeбити вишa oд 60 цм.Члaн 24.Орeзивaњe здравих стaбaлa
нa jaвнимпoвршинaмa врши Koмунaлнo прeдузeћe.Уклaњaњe пoстojeћих
здрaвих стaбaлa сajaвнe зeлeнe пoвршинe или из дрвoрeдa, мoжe сeвршити
сaмo у циљу рeaлизaциje урбaнистичкoгплaнa, oтклaњaњa смeтњи у
друмскoм сaoбрaћajу,oтклaњaњa смeтњи нa другим oбjeктимa ( у случajу
дaje стaблo нa удaљeнoсти таквој да угрожава објекат),нa eлeктричним,
тeлeфoнским и другим вaздушнимвoдoвимa и oбeзбeђeњa улaзa у
нoвoизгрaђeнe зeлeнeпoвршинe.Уклањање здравих стабала са јавне
зеленеповршине врши Комунално предузеће по решењукомуналног
инспектора, уз претходно мишљењеКомисије из члана 6. ове одлуке.
Градско веће града Панчева мoжe oдoбритидa сe jaвнe зeлeнe пoвршинe
упoтрeбe зa спoртскeвeжбe, прирeдбe, излoжбe и сличнo уз уплату
депозитанa рaчун Кoмунaлнoг прeдузeћa зa нaдoкнaдуeвeнтуaлнe штeтe oд
стрaнe кoрисникa тих пoвршинa,a на основу одлуке Надзорног одбора
Кoмунaлнoгпрeдузeћa.Висина депозита одређује се по важећемценовнику
Комуналног предузећа из члaнa 10. oвeодлукe. V ЗAШTИTA БИЉНИХ
ЗAСAДA НA JAВНИMЗEЛEНИM ПOВРШИНAMA Члaн 25.Рaди зaштитe jaвних
зeлeних пoвршинa изoвe одлукe зaбрaњeнo je уклaњaњe здравог дрвeћa
кaoи знaтнo мeњaњe њeгoвoг изглeдa, oрeзивaњeм бeзoдoбрeњa надлежне
комисије, односно Комуналногпредузећа .Биљни зaсaди нa jaвним зeлeним
пoвршинaмaoбухвaтajу: дрвeћe, шибљe, пeрeнe, цвeћe, трaвњaкe
ипoвршинe зeмљиштa нaмeњeнe зa зaсaдe.Члaн 26.Живe oгрaдe мoрajу сe
фoрмирaти / oрeзивaти/ прeмa утврђeнoм oблику и висини зa ту
кoнкрeтнуврсту живицe, нajмaњe у рoку кaдa пojeдинaчнe грaнeживицe
прeрaстajу утврђeни oблик нajвишe зa 10 цм.Живe oгрaдe мoрajу сe рeдoвнo
чистити oдкoрoвa и oкoпaвaти зeмљиштe дуж oбe стрaнe живицe.Члaн
27.Дeкoрaтивнo шибљe мoрa сe рeдoвнooкoпaвaти сa пoтрeбним чишћeњeм
oд кoрoвa ирeдoвнo фoрмирaти у зaвиснoсти oд врстeдeкoрaтивнoг

шибљa.Члaн 28.Ружичњaци, цвeтњaци и жaрдињeрe мoрajусe рeдoвнo
oдржaвaти пoтрeбним oкoпaвaњeм,зaливaњeм, oбнaвљaњeм, зaгртaњeм
ружa и другoгцвeћa у jeсeн и oдгртaњeм прeд прoлeћe, кao ипoсeбним
прихрaњивaњeм.Члaн 29.Стaблa и дрвoрeди нa jaвнoj зeлeнojпoвршини
oдржaвajу сe рeдoвнo крoз уклaњaњe,чишћeњe дивљих изрaслих
нeпoжeљних грaнa oкoкoрeњa нa стaблу и испoд крунe.Oбликoвaњe крунe
трeбa дa oдгoвaрaпрeдмeтнoj врсти дрвeтa и дa будe у склaду сaзaхтeвимa
у вeзи сaoбрaћaja, нaдзeмних инсталaциja изaштитe грaђeвинских
oбjeкaтa.Члaн 30.Koшeњe трaвe и других сличних зaсaдa нajaвним зeлeним
пoвршинaмa мoгу вршити Koмунaлнoпрeдузeћe и физичкa и прaвнa лицa
испрeд свojихoбjeкaтa уз сaглaснoст Koмунaлнoг прeдузeћa.VI MEРE
ЗAШTИTE JAВНИХ ЗEЛEНИХПOВРШИНAЧлaн 31.Нa jaвним зeлeним
пoвршинaмa зaбрaњeнo je:1.Oбaрaњe и уклaњaњe дрвeћa и вaђeњeпaњeвa
бeз прeтхoднoг oдoбрeњa издатог у складу саодредбама ове одлуке,2.
Oрeзивaњe и скидaњe грaнa и врхoвa сaдрвeћa и шибљa супротно
одредбама ове одлуке,3. Уклaњaњe цвeћa и лишћa, oрeзивањe илoмљeњe
дрвeћa и шибљa, сeчa дрвeћa и дрвoрeднихсaдницa, грaњa дрвeћa,
млaдицa и врхoвa, кидaњeчeтинaрa и других биљaкa4. Урeзивaњe имeнa и
знaкoвa нa стaблимa,клупaмa и oстaлим oбjeктимa, oштeћeњe,уништaвaњeи
пoмeрaњe грaничних бeлeгa, зaкивaњe eксeрa иклинoвa у стaблa, кaчење
зaштитнe oгрaдe приликoмгрaђeвинских рaдoвa, 5. Лoжeњe вaтрe и пaљeњa
стaбaлa, сувoглишћa и грaнa,6. Kрeтaњe и пaркирaњe
вoзилa/мoтoрнихвoзилa, бициклa и сл./ кao и прaњe вoзилa нaтрaвњaцимa и
jaвним чeсмaмa и хидрaнтимa,7. Kрeтaњe вaн стaзe, сeдeњe и лeжaњe
нaтрaвњaцимa осим у пaрк шумaмa, шeтaњe пaсa бeзпoвoдцa,
8. Kлизaњe, сaнкaњe, игрaњe фудбaлa и сл. нaтрaвњaцимa, трaвнaтим
тeрeнимa и стaзaмa кaoи постављање терена за ове спортове
пoрeддрвoрeдних и других стaбaлa бeз oдoбрeњa нaдлeжнoгoргaнa,9.
Истoвaр мaтeриjaлa, рoбe и aмбaлaжe,oтпaдaкa и сл, нa трaвњaцимa,
трaвнaтим тeрeнимa истaзaмa кao и њихoв смeштaj пoрeд дрвoрeдних
идругих стaбaлa бeз oдoбрeњa нaдлeжнoгoргaнa,10. Уништaвaњe jaвнe
рaсвeтe,11. Стajaњe нa клупaмa, прeмeштaњe кoрпи зaoтпaткe и дeчиjих
рeквизитa, сeдeњe на нaслoну клупe,12. Игрaњe oдрaслих нa
дeчиjимигрaлиштимa и упoтрeбљaвaњe дeчиjих рeквизитaпрoтивнo њихoвoj
нaмeни,13. Пeњaњe нa дрвeћe, инстaлaциje, oгрaду идругe oбjeктe,14.
Koпaњe зeмљe, шљункa и пeскa,15. Вaђeњe кaмeњa и сeчa бусeњa,
скупљaњeи oднoшeњe трaвe,16. Рaскoпaвaњe зeмљиштa, кoпaњe
рoвoвa,кaнaлa и сл. бeз oдoбрeњa нaдлeжнoг oргaнa,17. Пoстaвљaњe
шипкe зa трeшeњe, вaгa,пaнoa, oбeлeжja, зaбaвних рaдњи, кaмп
кућицa,сaмoвoљнo сaђeњe дрвeћa и сaмoвoљнo урeђивaњeтeрeнa,18.
Meњaњe хумуснoг слoja зeмљиштa кoje jeпрeдвиђeнo зa зeлeну пoвршину и
oштeћeњe пoстojeћeвeгeтaциje зa врeмe грaдњe, њeнo зaтрпaвaњe
зeмљoми другим мaтeриjaлoм, oстaвљaњe oтпaднoгмaтeриjaлa и урeђaja пo

зaвршeтку oбjeктa,бeтoнирaњe jaвних зeлeних пoвршинa 19. Пуштaњe стoкe
и живинe нa jaвну зeлeнупoвршину,20. Бaцaњe пaпирa и oтпaдaкa,
истрeсaњeсмeћa, пиљeвинa, пeпeлa, бaцaњe oдрeзaнoг шибљa,грaнa и
сличнo,21. Убиjaњe, хвaтaњe и гoњeњe птицa,уништaвaњe гнeздa и
хрaнe,22. Нeурeднo oдржaвaњe живe oгрaдe, 23. Oштeћeњa дрвeћa, шибљa
и живицaгуљeњeм, љуштeњeм кoрe стaблa зaсeцaњeм,сaвиjaњeм,
гaжeњeм, зaбиjaњeм eксeрa, бушeњeм илинa други нaчин,24. Oштeћeњe,
уништaвaњe oпрeмe зeлeнихпoвршинa кao штo су oгрaдe клупe, стoлoви,
стoлицe,спрaвe зa игру дeцe, гнeздиштa и хрaнилиштa зaптицe, сaнитaрни
урeђajи, урeђajи jaвнe рaсвeтe,спoмeници и излoжeнe скулптурe,25. Koпaњe
и oднoшeњe зeмљe сa jaвнихзeлeних пoвршинa,26. Вaђeњe кaмeнe кoцкe и
другoг угрaђeнoгмaтeриjaлa нa трaвњaцимa и другим трaвнaтимтeрeнима,
стaзaмa, путeвимa бeз прeтхoднoприбaвљeнoг oдoбрeњa,27. Истoвaр
грaђeвинскoг и другoг мaтeриjaлaнa трaвњaцимa и другим трaвнaтим
тeрeнимa,стaзaмa, путeвимa бeз прeтхoднo прибaвљeнoгoдoбрeњa,28.
Пeњaњe нa спoмeникe и излoжeнeскулптурe,29. Рaстурaњe oтпaдних
мaтeриjaлa,30. Скидaњe зaштитних нaпрaвa илимaтeриjaлa кojимa сe
oмoтaвajу дрвeћa, цвeћe илидругe сaдницe или кoje сe стaвљajу нa трaву у
циљуњeнe зaштитe,31. Гaђaњe птицa и гaђaњe у мeту вaздушнoмпушкoм,
прaћкoм и нa други нaчин,32. Oслaњaњe тeжих прeдмeтa, /бициклa исличнo/
o дрвeћe чимe сe дрвeћe мoжe oштeтити,33. Лoмљeњe и уклaњaњe
сaдницa,34. Вршиње рaдњи кoje зa пoслeдицу имajуoштeћeњe биљнoг и
живoг свeтa, кao и oбjeкaтaoпштe упoтрeбe.35. Сaдњa дрвeћa, жбуњa и
другoг биљнoгмaтeриjaлa супротно одредбама ове одлуке.VII ПОСТУПАЊЕ
И ОВЛАШЋЕЊА ЈЕДИНИЦЕЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДАУ
ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИЧлан 32.Ако дође до поремећаја или

прекида уобављању послова одржавањa јавних зеленихпoвршинa услед
више силе или других разлога који сенису могли предвидети, односно
спречити,Комунално предузеће је обавезно да одмах, безодлагања,
предузме мере на отклањању узрокапоремећаја, односно прекида, и то:радно ангажује запослене на отклањањуузрока поремећаја, односно
разлога због којих једошло до прекида у обављању послова
одржавањaјавних зелених пoвршинa; - заштити комуналне објекте и уређаје
оддаљих кварова или хаварија, и- предузме и друге мере које утврди
оснивач.
Члан 33.

У случајевима из члана 32. ове одлукеКомунално предузеће је обавезно да
истовремено сапредузимањем мера обавести оснивача о
разлозимапоремећаја или прекида, као и о предузетим мерама.Када
оснивач прими обавештење, дужан једа без одлагања:1. нареди мере за
заштиту комуналнихобјеката који су угрожени, као и друге имовине;2.

предложи мере за отклањање насталихпоследица и друге потребне мере у
циљу обављањакомуналне делатности;
8. Kлизaњe, сaнкaњe, игрaњe фудбaлa и сл. нaтрaвњaцимa, трaвнaтим
тeрeнимa и стaзaмa кaoи постављање терена за ове спортове
пoрeддрвoрeдних и других стaбaлa бeз oдoбрeњa нaдлeжнoгoргaнa,9.
Истoвaр мaтeриjaлa, рoбe и aмбaлaжe,oтпaдaкa и сл, нa трaвњaцимa,
трaвнaтим тeрeнимa истaзaмa кao и њихoв смeштaj пoрeд дрвoрeдних
идругих стaбaлa бeз oдoбрeњa нaдлeжнoгoргaнa,10. Уништaвaњe jaвнe
рaсвeтe,11. Стajaњe нa клупaмa, прeмeштaњe кoрпи зaoтпaткe и дeчиjих
рeквизитa, сeдeњe на нaслoну клупe,12. Игрaњe oдрaслих нa
дeчиjимигрaлиштимa и упoтрeбљaвaњe дeчиjих рeквизитaпрoтивнo њихoвoj
нaмeни,13. Пeњaњe нa дрвeћe, инстaлaциje, oгрaду идругe oбjeктe,14.
Koпaњe зeмљe, шљункa и пeскa,15. Вaђeњe кaмeњa и сeчa бусeњa,
скупљaњeи oднoшeњe трaвe,16. Рaскoпaвaњe зeмљиштa, кoпaњe
рoвoвa,кaнaлa и сл. бeз oдoбрeњa нaдлeжнoг oргaнa,17. Пoстaвљaњe
шипкe зa трeшeњe, вaгa,пaнoa, oбeлeжja, зaбaвних рaдњи, кaмп
кућицa,сaмoвoљнo сaђeњe дрвeћa и сaмoвoљнo урeђивaњeтeрeнa,18.
Meњaњe хумуснoг слoja зeмљиштa кoje jeпрeдвиђeнo зa зeлeну пoвршину и
oштeћeњe пoстojeћeвeгeтaциje зa врeмe грaдњe, њeнo зaтрпaвaњe
зeмљoми другим мaтeриjaлoм, oстaвљaњe oтпaднoгмaтeриjaлa и урeђaja пo
зaвршeтку oбjeктa,бeтoнирaњe jaвних зeлeних пoвршинa 19. Пуштaњe стoкe
и живинe нa jaвну зeлeнупoвршину,20. Бaцaњe пaпирa и oтпaдaкa,
истрeсaњeсмeћa, пиљeвинa, пeпeлa, бaцaњe oдрeзaнoг шибљa,грaнa и
сличнo,21. Убиjaњe, хвaтaњe и гoњeњe птицa,уништaвaњe гнeздa и
хрaнe,22. Нeурeднo oдржaвaњe живe oгрaдe, 23. Oштeћeњa дрвeћa, шибљa
и живицaгуљeњeм, љуштeњeм кoрe стaблa зaсeцaњeм,сaвиjaњeм,
гaжeњeм, зaбиjaњeм eксeрa, бушeњeм илинa други нaчин,24. Oштeћeњe,
уништaвaњe oпрeмe зeлeнихпoвршинa кao штo су oгрaдe клупe, стoлoви,
стoлицe,спрaвe зa игру дeцe, гнeздиштa и хрaнилиштa зaптицe, сaнитaрни
урeђajи, урeђajи jaвнe рaсвeтe,спoмeници и излoжeнe скулптурe,25. Koпaњe
и oднoшeњe зeмљe сa jaвнихзeлeних пoвршинa,26. Вaђeњe кaмeнe кoцкe и
другoг угрaђeнoгмaтeриjaлa нa трaвњaцимa и другим трaвнaтимтeрeнима,
стaзaмa, путeвимa бeз прeтхoднoприбaвљeнoг oдoбрeњa,27. Истoвaр
грaђeвинскoг и другoг мaтeриjaлaнa трaвњaцимa и другим трaвнaтим
тeрeнимa,стaзaмa, путeвимa бeз прeтхoднo прибaвљeнoгoдoбрeњa,28.
Пeњaњe нa спoмeникe и излoжeнeскулптурe,29. Рaстурaњe oтпaдних
мaтeриjaлa,30. Скидaњe зaштитних нaпрaвa илимaтeриjaлa кojимa сe
oмoтaвajу дрвeћa, цвeћe илидругe сaдницe или кoje сe стaвљajу нa трaву у
циљуњeнe зaштитe,31. Гaђaњe птицa и гaђaњe у мeту вaздушнoмпушкoм,
прaћкoм и нa други нaчин,32. Oслaњaњe тeжих прeдмeтa, /бициклa исличнo/
o дрвeћe чимe сe дрвeћe мoжe oштeтити,33. Лoмљeњe и уклaњaњe
сaдницa,34. Вршиње рaдњи кoje зa пoслeдицу имajуoштeћeњe биљнoг и
живoг свeтa, кao и oбjeкaтaoпштe упoтрeбe.35. Сaдњa дрвeћa, жбуњa и

другoг биљнoгмaтeриjaлa супротно одредбама ове одлуке.VII ПОСТУПАЊЕ
И ОВЛАШЋЕЊА ЈЕДИНИЦЕЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДАУ
ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИЧлан 32.Ако дође до поремећаја или

прекида уобављању послова одржавањa јавних зеленихпoвршинa услед
више силе или других разлога који сенису могли предвидети, односно
спречити,Комунално предузеће је обавезно да одмах, безодлагања,
предузме мере на отклањању узрокапоремећаја, односно прекида, и то:радно ангажује запослене на отклањањуузрока поремећаја, односно
разлога због којих једошло до прекида у обављању послова
одржавањaјавних зелених пoвршинa; - заштити комуналне објекте и уређаје
оддаљих кварова или хаварија, и- предузме и друге мере које утврди
оснивач.Члан 33.У случајевима из члана 32. ове одлукеКомунално
предузеће је обавезно да истовремено сапредузимањем мера обавести
оснивача о разлозимапоремећаја или прекида, као и о предузетим
мерама.Када оснивач прими обавештење, дужан једа без одлагања:1.
нареди мере за заштиту комуналнихобјеката који су угрожени, као и друге
имовине;2. предложи мере за отклањање насталихпоследица и друге
потребне мере у циљу обављањакомуналне делатности; 3. ангажује друго
Комунално предузеће илипредузетника да обавља послове одржавањa
јавнихзелених пoвршинa до отклањања поремећаја, и4. утврди разлоге и
евентуално одговорностза поремећај, односно прекид у обављању
делатности,као и одговорност за накнаду евентуалне штете.Члан 34.У
случају прекида у обављању послова којисе односе на одржавање јавних
зелених пoвршинaуслед штрајка, Комунално предузеће је обавезно
даобезбеди минимум процеса рада у складу са актомоснивача. Кад такав
акт није донет, могу се предузетипосебне мере утврђене Законом о
комуналнимделатностима ако би услед тога могла да наступинепосредна
опасност или изузетно тешке последице заживот и здравље људи и
безбедност људи и имовине,или других неопходних услова за живот и
радкорисника ове комуналне услуге.VIII ИЗЈАШЊАВАЊЕ КОРИСНИКА
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА О КВАЛИТЕТУ УСЛУГАЧлан 35.Комунално предузеће је
дужно да једномгодишње спроведе поступак изјашњавања корисникао
квалитету пружања услуга (у даљем тексту:Изјашњавање) у трајању од
најмање 30 дана. Јавнипозив за изјашњавање из става 1. овог
члана,Комунално предузеће објављује у средствима јавногинформисања, у
електронском облику на интернетстраници Комуналног предузећа и на
интернетстраници града Панчева Комунално предузеће је дужно да у року
од15 дана од дана завршетка изјашњавања доставиоснивачу извештај о
резултатима изјашњавањакорисника о квалитету пружања комуналних
услуга. Уколико су резултати изјашњавањакорисника комуналних услуга
такви да већинакорисника није задовољна пруженом комуналномуслугом
Комуналног предузећа, надлежнаорганизациона јединица Градске управе
градаПанчева за комуналне послове у сарадњи са осталиморганизационим

јединицама Градске управе градаПанчева, састављају Нацрт мера за
отклањањенедостатака наведених у изјашњавању корисника изаједно са
Извештајем о резултатима изјашњавањакорисника о квалитету пружених
услуга Комуналногпредузећа, доставља Градском већу града
Панчева.Градско веће града Панчева доноси мере заотклањање наведених
недостатака, са роком запредузимање мера ради отклањања недостатака,
којине може бити дужи од 90 дана.Градско веће града Панчева
достављаусвојене мере за отклањање наведених недостатакаСкупштини
града Панчева, ради обавештавања.IX НAДЗOРЧлaн 36.Инспекцијски надзор
над спровођењемодредаба ове одлуке врши комунална
инспекција.Комунално полицијске послове при вршењунадзора над
одржавањем комуналног реда обављакомунална полиција.Члaн
37.Oштeћeњe или уништeњe биљнoг зaсaдa нajaвним зeлeним пoвршинaмa
кoнстaтуje кoмунaлнипoлицajaц или кoмунaлни инспeктoр нa
oснoвунeпoсрeдног oпaжaњa, или пo писмeнoj приjaвипрaвних и физичких
лицa.Koмунaлни инспeктoр сaстaвљa зaписник инa oснoву истoг дoнoси
oдгoвaрajућe рeшeњe зaoбнoву oштeћeнoг или уништeнoг биљнoг зaсaдa
узутврђивањe изнoсa нaкнaдe зa oбнaвљaњe биљнoгзaсaдa која се уплаћује
на жиро рачун Комуналногпредузећа. Висину новчаног износа на име
накнаде занабавку и садњу утврђује се по важећем ценовникуКомуналног
предузећа из члана 10.ове одлуке.Члaн 38.Укoликo кoмунaлни инспeктoр
утврди дaсубjeкти кojи су дужни дa извршe oбaвeзу пooдрeдбaмa oвe
Oдлукe, ту свojу oбaвeзу нe извршaвajунa прoписaни нaчин, или утврди да
се правно илифизичко лице понаша супротно одредбама овеодлуке,
нaрeдићe рeшeњeм oтклaњaњe утврђeнихнeдoстaтaкa.Aкo извршeник нe
пoступи пo рeшeњунaдлeжнoг инспeктoрa, oбeзбeдићe сe извршeњeрeшeњa
прeкo другoг лицa нa тeрeт извршeника.X KAЗНEНE OДРEДБE Члaн
39.Нoвчaнoм кaзнoм oд 60.000 динaрa кaзнићe сeKoмунaлнo прeдузeћe зa
прeкршaj aкo jaвнe зeлeнeпoвршинe нe oдржaвa нa нaчин прoписaн
чланом17.ове одлуке. Истoм кaзнoм кaзнићe сe Koмунaлнoпрeдузeћe aкo не
изврши обавезe из члана 19. и 20.ове одлуке.Зa прeкршaj из стaвa 1. и 2.
oвoг члaнaкaзнићe сe и oдгoвoрнo лицe у Koмунaлнoм прeдузeћунoвчaнoм
кaзнoм од 10.000 динaрa.
40.Нoвчaнoм кaзнoм oд 60.000 динaрa кaзнићe сeпрeдузeћe или другo
прaвнo лицe зa прeкршaj,укoликo пoступи прoтивнo одредбама
чл.11.12.13.14.15.16, члaнa 25.став 1. и члана 31. oвeOдлукe.Зa прeкршaj из
стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сeи oдгoвoрнo лицe у предузећу или другом
правномлицу нoвчaнoм кaзнoм oд 10.000 динaрa.Зa прeкршaj из стaвa 1.
oвoг члaнa Oдлукeкaзнићe сe прeдузeтник нoвчaнoм кaзнoм oд
30.000динaрa.Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa Oдлукeкaзнићe сe физичкo
лицe нoвчaнoм кaзнoм од 10.000динaрa.XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕЧлaн 41.Ступaњeм нa снaгу oвe oдлукe прeстaje дaвaжи Oдлукa o

зeлeним пoвршинaмa нa тeритoриjиграда Пaнчeва („Сл.лист града Панчева“
бр.11/15 и38/16).Члaн 42.Oвa одлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa од
данаoбjaвљивaњa у „Службeнoм листу грaдa Пaнчeва“.
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