''Сл. лист општине Шабац'', бр. 4/94, 9/94, 12/98, 3/99, 10/05, 23/07 и Сл. лист
града Шапца бр. 40/08, 28/10, 5/14 , 22/14 и 22/14 -др. Одлука)
ОДЛУКA
О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ И ОДРЖАВАЊУ ПАРКОВА, ЗЕЛЕНИХ И
РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком обезбеђују се општи услови за одржавање чистоће и уређивање и
одржавање паркова, зелених и рекреационих површина у граду.
Одредбе ове Одлукe примењиваће се на територији града и приградским месним
заједницама: Мајур, Јевремовац, Поцерски Причиновић, Јеленча и Мишар.
Обим услуга и испуњеност техничких услова улица, за вршење услуга изношења
смећа на територији приградских месних заједница, утврђује Одељење за комуналностамбене послове и заштиту животне средине, Јавно комунално предузеће ''Стари град''
Шабац и представник месне заједнице.
Члан 1а
Под одржавањем чистоће, у смислу ове Одлуке, подразумева се сакупљање смећа
и других природних и вештачких отпадака из стамбених и других објеката, осим
индустријског отпада и опасних материја, њихово одвожење и одлагање, уклањање
отпада из посуда за отпатке на јавним местима, као и смећа и другог отпада са улица и
јавних површина, чишћење и прање улица, тргова, паркиралишта и других јавних
површина.
Под уређењем и одржавањем паркова, зелених и рекреационих површина, у
смислу ове Одлуке, подразумева се засађивање дрвећа, заштитног зеленила и другог
растиња и трава, кресање дрвећа и кошење траве, одржавање, опремање и чишћење
паркова, скверова, приобаља и других јавних и зелених површина ( поред и око
стамбених зграда и у стамбеним блоковима ), одржавање и чишћење површина за
рекрацију, одржавање и уређивање јавних плажа.
Члан 2.
Комуналне делатности из чл. 1. ове Одлуке обавља Јавно комунално предузеће
или друго лице коме то Скупштина општине повери (у даљем тексту: Предузеће)
II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
А) ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ
1. ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Члан 3.
Под чишћењем јавних површина, у смислу одредаба ове Одлуке, нарочито се
подразумева:
1. Уклањање смећа и другог природног и вештачког отпада, односно падавина
(снег, град, лед, блато и сл.) са јавних површина, улица и путева и
2. Прање и поливање јавних површина, улица и путева у граду.
О чишћењу јавних површина дужна су да се старају сва физичка и правна лица.

Члан 4.
Власници, односно корисници породичних стамбених зграда и пословног
простора, као и неизграђеног градског грађевинског земљишта дужни су да одржавају у
чистом стању тротоар испред зграде, односно неизграђеног градског грађевинског
земљишта осим улица које се чисте према програму Предузећа.
Члан 5.
Чишћење, прање и поливање јавних површина, улица и путева обавља Предузеће
према Програму јавне хигијене, а у изузетним случајевима и по налогу Одељења
Општинске управе надлежног за комунално-стамбене послове
Програм из става 1. овог члана доноси Управни одбор Јавног предузећа за
управљање грађевинским земљиштем, уз сагласност председника Општине.
Годишњи програм и распоред чишћења, прања и поливања јавних површина,
улица и путева на подручју града доноси се на почетку сваке календарске године и исти
је основ за вршење ове комуналне делатности и током целе године.
Програм из става 1. овог члана, садржи: технологију рада, преглед послова и
операција на одржавању чистоће, назив улица које се чисте, њихову површину, цену
уговорених услуга пo oперацијама, као и друге неопходне елементе.
На основу донетог Програма, Предузеће и Јавно предузеће за управљање
грађевинским земљиштем закључују Уговор о извођењу радова у којем се прецизно
регулишу узајамне обавезе.
Уговор о извођењу радова се закључује. најкасније, до 31. јануара текуће године,
са роком важења од једне године.
Предузеће је дужно да, на пригодан начин, упозна кориснике са овим Програмом.
Члан 6.
Брисан.
Члан 7.
О чишћењу снега и леда са јавних површина и тротоара стара се Предузеће.
О чишћењу снега и леда са коловоза у граду стара се Дирекција за путеве
општине Шабац.
Члан 8.
Уклањање снега и леда и посипање површина јавног саобраћаја врши се према
Програму зимског одржавања који утврђује Дирекција за путеве општине Шабац, уз
сагласност председника општине.
Уклањање снега и леда и посипање пешачких стаза по парковима и у стамбеним
насељима врши се по Програму зимског одржавања који доноси Управни одбор Јавног
предузећа за управљање грађевинским земљиштем уз сагласност председника општине.
Програм из става 1. овог члана , утврђује се најкасније до 01. октобра за наредни
зимски период, а Програм из става 2. овог члана доноси се истовремено са Програмом
јавне хигијене.
Члан 9.
Власници, односно корисници породичних стамбених зграда и пословног
простора као и неизграђеног градског грађевинског земљишта дужни су да уклоне снег
са тротоара испред зграде, односно неизграђеног градског грађевинског земљишта.

Члан 10.
Уклањање снега и леда са тротоара испред стамбених зграда, степеништа као и са
прилаза стамбеним зградама до улице, врше власници, односно корисници станова
стамбене зграде.
Члан 11.
Снег и лед са тротоара мора се уклонити у року од два часа од његовог
појављивања, рачунајући од 7 часова ујутру, ако је пао у току ноћи, а у другим
случајевима одмах.
Снег и лед на пијацама, тротоарима испред пијаца и Тржнице, као и гробљима,
чисти и посипа Предузеће на терет својих средстава.
Члан 12.
Власници возила која су паркирана на јавним површинама, улицама и путевима
дужни су да возила уклоне и омогуће рашчишћавање и чишћење снега и леда.
2. ИЗНОШЕЊЕ КУЋНОГ СМЕЋА
Члан 13. -Брисан
Члан 14. -Брисан
Члан 15. -Брисан
Члан 16. -Брисан
Члан 17. -Брисан
Члан 18. -Брисан
Члан 19.- Брисан
Члан 20. -Брисан
Члан 21. -Брисан
Члан 22. -Брисан
Члан 22а. Брисан
Члан 23. -Брисан
Члан 24. Брисан

Б. УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВА, ЗЕЛЕНИХ И
РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА
Члан 25.
Под зеленим површинама, у смислу ове Одлуке, подразумевају се:
1. паркови,
2. скверови,
3. зелене површнне дуж саобраћајгшца (улични травњаци и дрвореди, зелене
траке дуж стаза, жива ограда и сл.),
4. зелене површине дуж обала река и других водених површина,
5. зелене површине у стамбеним насељима и блоковима,
6. изолационе и заштитне зелене траке и појасеви, као и засади на теренима
нестамбеним и неподесним за грађење,
7. парк шуме,
8. пошумљени терени намењени за уређење парк шума и паркова,
9. зелене површине посебне намене и то:
- у школским двориштима и вежбалиштима,
- у кругу фабрика и других пословних објеката,
- у кругу здравствених, просветних, културних, научних и других
друштвено-правних лица,
- у двориштима, стамбених и других објеката,
- терени за спорт и рекреацију и:
- зеленило на гробљима, расадници и паркови.
Члан 26.
Одржавање зелених површина из тачке 1. - 8. члана 25. ове Одлуке, обавља
Предузеће.
Зелене површине из тачке 9.и члана 25. ове Одлуке одржавају корисници који те
површине користе или су им поверене на управљање и одржавање заједно са објекгима
изграђеним на тим површинама.
а) Уређивање зелених површина
Члан 27.
Под уређивањем зелених површика, у смислу ове Одлуке, подразумева се
изградња нових, односно проширење и реконструкција постојећих зелених површина.
Уређивање зелених површина из тачке 1, 2, 3, 5, 7. и 8. члана 25. ове Одлуке врши
се на основу средњорочннх и годишших програма уређивања зелених површина у
складу са урбанистичким планом, а зелене позршине из члана 25, тачка 9. ове Одлуке
уређују се према прoграмима корисника тих позвршина.
Средњорочним програмом се утврђују зелене површике које ће се изградити у
том периоду, као и радови ка проширењу и реконструкцији постојећих зелених
површина са подацима о средствима потребним за њихову реализацију.
Реализација средњорочног програма уређивања зелених псвршина, врши се на
основу годишњег програма уређивања и одржазања.
О реализацији програма из става 2. овог члана стара се.

Члан 28.
Програме из члана 27. ове Одлуке доноси Јавно предузеће за управљање
грађевинским земљиштем, уз сагласност председника општине, изузев за зелене
површине из члана 25. тачка 9. ове Одлуке.
Члан 28а.
Годишњи програм одржавања зелених површина у граду доноси Управни одбор
Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем уз сагласност председника
општине и он садржи: технологију рада, преглед послова и операција на одржавању и
уређењу зелених површина и парковских клупа, цену по свакој операцији,
спецификацију зелених површина које се уређују и одржавају и њихову површину, као и
друге неопходне елементе.
На основу донетог Годишњег програма, Предузеће и Јавно предузеће за
управљање грађевинским земљиштем закључују Уговор о извођењу радова, у којем се
прецизно регулишу узајамне обавезе.
Уговор о извођењу радова закључује се најкасније до 31.јануара текуће године, са
роком важења до краја календарске године.
Члан 29.
На захтев Општинске управе - Одељења за урбанизам, Предузеће је дужно да
припреми податке за израду услова за уређење простора - зелених површина из чл. 25.
ове Одлуке.
Условима из става 1. овог члана мора се предвидети изградња објеката и опреме
са уређајима и инвентаром, који су у функцији коришћења и одржавања зелених
површина.
Члан 30.
Уређивање зелених површина у стамбеним насељима и блоковима, може се
вршити у етапама, уколико је техничком документацијом предвиђеиа етапна изградња
стамбених и других објеката, тј извођење радова на зеленим површинама.

б) Извођење радова на зеленим површинама
Члан 31.
У поступку издавања одобрења за извођење радова на зеленој површини,
инвеститор је дужан да прибави мишљење Предузећа о мерама које се морају предузети
у циљу заштите зелене површине при извођењу тих радова.
Члан 32.
Инсталације, телеграфске, телефонске, електричне и друге мреже на зеленој
површини и на земљишту које је предвиђено за уређење зелене површине, по правилу се
полажу подземно.
Изнад инсталација из става 1. овог члана на зеленим површинама не сме се
садити дрвеће.
Изузетно, у парк шумама и пошумљеним теренима намењеним за уређење парк
шума, могу се постављати ваздушни телеграфски, телефонски, електрични и други
водови, под условом да не ометају правилан развој вегетације, не нарушавају естетски
изглед зеленила и не ометају нормално коришћење зелених површина.

Члан 33.
Извођење радова на постојећим подземним инсталацијама (водоводна,
канализациона, електрична, топловодна и ТТ мрежа) који изискују раскопавање зелене
површине, не могу се предузети без претходне сагласности Предузећа.
Трошкове за довођење зелене површине у првобитно стање сноси инвеститор.
Накнаду за коришћење зелене површине у сврхе из става 2. овог члана, као и
услове коришћења одређује Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем, а
средства се уплаћују на рачун Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем
и користе се за довођење зелене површине у првобитно стање.
в) Одржавање зелених површина
Члан 34.
Под одржавањем зелених површина, у смислу ове Одлуке, подразумева се: садња
и одржавање дрвећа, цвећа, шибља и другог растиња и траве у функционалном стању.
Члан 35.
Инвеститор је дужан да у року од 15 дана од дана издавања употребне дозволе за
изграђени објекат, уређену зелену површину из члана 25. став 1. тачке 1-8 ове Одлуке,
преда на одржавање Предузећу.
Члан 36.
Предузеће је дужно да се стара о редовном одржавању преузетих зелених
површина у складу са њиховом функцијом и усвојеним Програмом одржавања.
Члан 37.
Зелена површина се може користити само у сврху за коју је намењена.
Изузетно, ако је то у општем интересу, предузеће које одржава зелену површину,
може одобрити да се та површина привремено користи за спортске вежбе и приредбе, уз
претходно прибављање сагласности Општинске управе - Одељења за комуналностамбене послове и заштиту животне средине и Одељења за урбанизам.
Накнаду за коришћење зелене површине у сврхе из става 2. овог члана, као и
услове коришћења одређује Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем, а
средства се унлаћују на рачун Јавног предузећа за управљање грађевинским земљшптем
и користе се за довођење зелене површине у првобитно стање.
Члан 38.
Уклањање и замена оштећених стабала са зелене површине из чл. 25. ове Одлуке,
осим ако се земљиште уређује ради његовог привођења урбанистичкој намени, врши
Предузеће на основу решења Општинске управе - Одељења за комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине. Овим решењем се одређује висина накнаде која се
утврђује према стварним трошковима сађења нових стабала, као и висина накнаде за
стабла која се уклањају.
Решење кз става 1. овог члана, не може се издати пре но што се изврши уплата
одређене накнаде на посебан рачун Јавног предузећа за управљање грађевинским
земљиштем.
Средства од накнаде из става 2. овог члана могу се употребити само за сађење
нових стабала према програмима из члана 27. ове Одлуке.

Члан 39.
Предузеће је дужно, на захтев Одељења за инспекцијске и и комунално- стамбене
послове, да са зелене површине уклони стабла или делове стабла која су оболела,
дотрајала, оштећена од елементарних непогода, саобраћајне незгоде или својим гранама
омета дистрибуцију електричне енергије или несметано функционисање комуналних
објеката и слично.
Уколико Предузеће не поступи у смислу става 1. овог члана, комунална
инспекција ће донети одговарајуће решење и одредити рок за извршење решења.
Члан 40.
На зеленим површинама је забрањено:
1. кретање ван стаза и седење на травњацима;
2. клизање, смучање, санкање, играње лоптом и слично на местмма која за
то нису одређена;
3. спавање и лежање на клупама, столовима, столицама, премештање
клупа, столица,
столова, корпи за отпатке и дечијих. реквизита са места на којима су
постављени;
4. кретање и паркирање возила ван за то одређених места, осим возила
Предузећа, сервисирање возила, промена уља и сл. и прање возила на травњацима и
јавним чесмама;
5. прање цвећа. траве, плодова и семена, кресање, ломљење и сечење шибља,
грана и дрвећа, везивање жица или канапа за сушење веша и арматуре ради истезања,
вађење пањева, кошење траве од неовлашћених лица, као и свако друго оштећивање и
уништавање зеленила;
6. истовар материјала, робе, амбалаже, отпадака и сл. на травњацима, травним
теренима и стазама, као и њихов смештај поред стабала;
7. урезивање имена и знакова на стаблима, клупама, зидовима и осталим
објектима, постављање рекламних паноа и лепљење плаката на стаблима, оградама и
другим објектима, обарање и ломљење клупа и столица, уклањање и оштећивање табли
са натписом, оштећивање ограда, путева, стаза, мостова, инсталација и објеката,
оштећивање, уништавање и померање граничних белега и сл.;
8. паљење ватре;
9. пуштање животиња;
10. хватање и убијање птица и дивљачи, уништавање гнезда и хранилишта;
11. играње одраслих на дечијим игралиштима и употребљавање дечијих реквизита
супротно њиховој намени;
12. копање земље, шљунка и песка, вађење камена и сеча бусења, скупљање и
одношење траве, грања и сл. и
13. постављање објеката занатске, туристичке угоститељске и друге услужне
делатности, осим ако је то предвиђено урбанистичким планом или актом о условима за
уређење простора.
Члан 41.
Предузеће је дужно да води евиденцију о стању биљног материјала, објеката и
других уређаја на зеленим површинама, као и о променама које настану на тим
површинама.
Предузеће, у обављању послова одржавања зеленила у граду, мора имати најмање
једно стручно лице са високом стручном спремом (хортикултура) за вођење наведепе
делатности.
Члад 42.
Општинска управа - Одељење за комунално-стамбене послове и заштиту животие
средине може одредити које се биљне културе могу гајити на зеленим површинама.

Члан 43.
Средства за одржавање зелених површина из тачке 1.- 8. чл. 25. ове Одлуке
обезбеђују се из средстава буџета општине, а за остале површине средства обезбеђују
корисници.

III КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 44.
Новчаном казном у фиксном износу од 50.000 динара казниће се за прекршај
Предузеће или друго правно лице ако:
1) поступи супротно одредбама члана 4. ове Одлуке;
2) не врши прање и поливање јавних повришна, улица путева у складу са
одредбама члана 5. став 1. ове Одлуке;
3) не чисти снег и лед са јавних површина, тротоара и коловоза (члан 7.
ове Одлуке);
4) поступи супротно одредбама члана 9. ове Одлуке;
5) Поступи супротно одредбама члана 11. ове Одлуке;
6) не уклони возило са јавне површине, улице и пута (члан 12. ове Одлуке);
7) спаљује, уништава или закопава кућно смеће на подручју града (члан 14.
став 2. ове Одлуке);
8) брисано
9) брисано
10) брисано
11) брисано
12) брисано
13) брисано
14) брисано
15) не припреми податке за израду услова за уређеше простора - зелених
површина (члан 23. став 1. ове Одлуке);
16) на зеленим површинама сади дрвеће изнад инсталација (члан. 32. став 2.
све Одлуке);
17) изводи радове на
зеленим површинама без предходне сагласности
предузећа за чистоћу и Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиште (члан
33. став 1. ове Одлуке);
18) се не стара о редовном одржавању преузетих зелених површина (члан 36.
ове Одлуке);
19) зелену површину користи супротно њеној намени (члан 37. став 1. ове
Одлуке);
20) не врши уклањање и замену оштећених стабала (члан 38. став 1. и члан 39.
став 1. ове Одлуке);
21) поступи супротао одредбама члана 40. тачка 4, 5, 6, 7 и 13. ове Одлуке и
22) не води евиденцкју у смислу члана 41. став 1. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у Предузећу или
другом правном лицу новчаном казном у фиксном износу од 5.000 динара.

Новчаном казном из става 1. овог члана, казниће се власник возила чије возило
буде пракирано на зеленој површини.
Члан 45.
Новчаном казном у фиксном износу од 25.000 динара казниће се за прекршај
предузетник ако:
1) поступи супротно одредбама члана 4. ове Одлуке;

2) поступи супротно одредбама члана 9. ове Одлуке;
3) брисано
4) брисано
5) брисано
6) зелену површину користи супротно њеној намени (члан 37. став 1. ове Одлуке) и
7) поступи супротно одредбама члана 40. тачка 7. и 13. ове Одлуке.

Члан 46.
Новчаном казном у фиксном износу од 5.000 динара казниће се за прекршај
физичко лице, ако:
1) поступи супротно одредбама члана 4. ове Одлуке;
2} поступи супротно одредбама члана 9. ове Одлуке;
3} поступи супротно одредби члана 10. ове Одлуке
4) не уклони возило са јавне површине, улице и пута (члан 12, ове Одлуке);
5) брисано
6) брисано
7) брисано
8) брисано
9) зелену површину користи супротно њеној намени (члан 37. став 1. ове Одлуке)
10) поступи супротно одредбама члана 40. ове Одлуке.
Новчаном казном из става 1. овог члана, казниће се власник возила чије возило
буде пракирано на зеленој површини.

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 47.
Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши
Комунална полиција.

Комунална инспекција и

Члан 48.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о одржавању чистоће
паркова, зелених и рекреационих површина (''Сл. лист општине Шабац" бр. 23/90 и
10/91) и члан 3. Одлуке о изменама и допунама Одлука којима су одређене новчане
казне за прекршаје (''Сл. лист општине Шабац" бр. 22/93).
Члан 49.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Шабац''.

