Cekos In Ekspert
Скупштина града Београда, на седници одржаној 1. јуна 2001. године, на основу члана 13. став 1. Закона о
комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 16/97. и 42/98) и члана 27. Статута града Београда
("Службени лист града Београда", бр. 18/95, 20/95 и 21/99) донела је

ОДЛУКУ
О УРЕЂЕЊУ И ОДРЖАВАЊУ ПАРКОВА, ЗЕЛЕНИХ И
РЕКРЕАCИОНИХ ПОВРШИНА
(Сл. лист града Београда бр. 12/01 , 15/01 , 11/05 , 23/05 , 29/07 - др. пропис, 2/11 , 44/14 , 17/15
, 35/15 , 19/17 , 26/19 )

Пречишћен текст закључно са изменама из Сл. лист града Београда бр. 26/19 које су у примени од 24/05
/2019
(измене у чл.: 2 , 14 , 15 , 21 , 29 ).

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(1) Овом одлуком се прописују услови и начин организовања послова у обављању комуналне делатности
уређења и одржавања паркова, зелених и рекреационих површина (у даљем тексту: јавне зелене
површине), као и услови коришћења ове комуналне делатности на територији града Београда, и то:
1. технички и други посебни услови за уређење и одржавање јавне зелене површине којима се
обезбеђује одређени обим, врста и квалитет;
2. начин обезбеђивања континуитета у уређењу и одржавању јавне зелене површине;
3. заштита јавне зелене површине, права и обавезе јавног комуналног предузећа или другог
предузећа, односно предузетника који уређује и одржава јавну зелену површину и права и обавезе
корисника тих површина;
4. средства за обављање и развој комуналне делатности;
5. начин поступања и овлашћења органа града, односно општине у случају прекида у обављању
комуналне делатности због непредвиђених околности (хаварија, елементарне непогоде и др.) или
штрајка, оперативне мере које, у тим случајевима предузима јавно комунално предузеће, друго
предузеће, односно предузетник који уређује и одржава јавну зелену површину, као и ред првенства
у одржавању јавних зелених површина када услед више силе дође до смањеног обима у обављању
те делатности.
(2) Уређење и одржавање јавне зелене површине је комунална делатност од општег интереса.
Члан 2.
Јавне зелене површине, у смислу ове одлуке, су:
1. паркови,
2. зелене површине на скверовима, трговима, пијацетама,

3. зелене површине дуж саобраћајница (травњаци, дрвореди и други засади),
4. зелене површине дуж уређених обала река и других водених површина,
5. зелене површине поред и око стамбених зграда у стамбеним насељима и између блокова
стамбених зграда,
6. спомен паркови,
7. спомен гробља,
8. парк шуме,
9. изолационе и заштитне зелене траке и појасеви и пошумљени терени,
10. зелене површине специјалне намене, и то:
- у школским двориштима,
- у кругу фабрика и других пословних објеката,
- у кругу здравствених, социјалних, просветних, образовних, научних и других јавних служби,
- у двориштима око стамбених и других објеката,
- терени намењени за физичку културу, спорт и рекреацију и јавне плаже,
- зеленило на градским гробљима,
- ботаничке баште, зоолошки вртови, арборетуми и расадници.
Члан 3.
(1) Уређење и одржавање јавних зелених површина из тач. 1-9. члана 2. одлуке на подручју градских
општина Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари
град и Чукарица обавља јавно комунално предузеће које је град Београд основао за обављање ове
комуналне делатности.
(2) Уређење и одржавање јавних зелених површина из тач. 1-9. члана 2. одлуке на подручју градских
општина Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин обавља јавно комунално
предузеће које је скупштина те градске општине основала за обављање ове комуналне делатности.
(3) Обављање појединих послова из оквира ове комуналне делатности град Београд, односно градска
општина може поверити другом предузећу, односно предузетнику уговором, на основу јавног конкурса, на
време до 5 година. Уколико то предузеће, односно предузетник преузме обавезу улагања средстава у
наведену делатност, период на који се поверавање врши може трајати онолико колико траје период
повраћаја уложених средстава, али не дуже од 25 година.
(4) Услови и начин поверавања обављања комуналне делатности из става 3. овог члана на основу јавног
конкурса врши се по посебно, за то прописаном поступку, а у изузетним случајевима поверавање се може
извршити и прикупљањем понуда или непосредном погодбом када преглед и стручну оцену поднетих
понуда врши специјализована организација.
Члан 4.
Уређење и одржавање јавних зелених површина из тачке 10. члана 2. одлуке обављају правна и физичка
лица која непосредно користе те површине или којима су те површине поверене на управљање, уређење и
одржавање заједно са објектима изграђеним на тим површинама.
Члан 5.

Предузеће које је основано за обављање комуналне делатности из члана 1. ове одлуке, друго предузеће,
односно предузетник коме се повере поједини послови из оквира ове комуналне делатности (у даљем
тексту: предузеће, односно предузетник), дужно је да се у свом раду у свему придржава закона и одредаба
ове одлуке.

II - ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Члан 6.
(1) Под уређењем и одржавањем јавне зелене површине сматра 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 површина (поред и око стамбених зграда и у стамбеним
блоковима), одржавање и чишћење површина за рекреацију, одржавање и уређивање јавних плажа и сл.
(2) Под уређењем и одржавањем јавне зелене површине у смислу става 1. овог члана подразумева се и
нега и обнова биљног материјала, одржавања стаза, платоа, степеништа, обложених косина и сл. као и
одржавање објеката (дечијих игралишта, спортских терена са реквизитима, жардињера, јавних санитарних
објеката и сл.), одржавање и замена инсталација и инвентара који припадају тој површини и служе њеном
одржавању, одржавање чистоће, чишћење снега и леда као и предузимање мера за заштиту од пожара,
антиерозивних мера и мера за заштиту од других елементарних непогода, инсеката, биљних болести и
друге штете.
(3) Обим и квалитет одржавања јавних зелених површина из тач. 1-9. члана 2. ове одлуке одређује се према
категорији у коју је та површина сврстана. Категорије јавних зелених површина решењем утврђује
организациона јединица Градске управе града Београда (у даљем тексту: Градска управа) надлежна за
комуналне послове за подручје градских општина: Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд,
Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица, а за подручје градских општина Барајево,
Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин организациона јединица управе градске
општине надлежна за комуналне послове.
Члан 7.
(1) Уређење и одржавање јавних зелених површина из тач. 1-9, члана 2. ове одлуке обавља се према
годишњем програму који се доноси до 31. децембра текуће године за наредну годину и садржи врсту, обим
и динамику радова као и висину средстава потребних за његову реализацију.
(2) Предлог програма из става 1. овог члана за подручје градских општина Вождовац, Врачар, Звездара,
Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица припрема предузеће,
односно предузетник и доставља га на сагласност организационој јединици Градске управе надлежној за
комуналне послове, најкасније до 1. децембра текуће године.
(3) Програм из става 1, за подручје градских општина из става 2. овог члана доноси градоначелник града
Београда.
(4) За подручје градских општина Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин,
програм из става 1. овог члана, доноси председник те градске општине.
Члан 8.
(1) По издавању одобрења за употребу нове уређене јавне зелене површине организациона јединица
Градске управе надлежна за комуналне послове за подручје градских општина Вождовац, Врачар,

Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица, односно
организациона јединица управе градске општине надлежна за комуналне послове за подручје градских
општина Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин образују комисију за
преузимање те површине и истовремено је предају на одржавање предузећу, односно предузетнику. Овај
поступак мора се спровести у року од 15 дана од дана издавања одобрења за употребу уређене јавне
зелене површине.
(2) Преузимање уређене јавне зелене површине на одржавање може се вршити и етапно, уколико је
уређивање јавне зелене површине одобрено у етапама, односно издато одобрење за употребу одређене
етапе радова.
(3) У случају када се предаја на одржавање врши без одобрења за употребу, записником о примопредаји
констатују се сви подаци о стварном стању јавне зелене површине која је предмет примопредаје.
Члан 9.
Предузеће, односно предузетник дужно је да комуналној инспекцији достави план одржавања јавних
зелених површина по месецима за наредну годину најкасније у року од 10 дана од дана доношења
годишњег програма. Ови планови морају бити усаглашени са утврђеним програмима из члана 7. ове одлуке.

III - НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА КОНТИНУИТЕТА У УРЕЂЕЊУ И ОДРЖАВАЊУ
ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Члан 10.
(1) Предузеће, односно предузетник дужно је да свој рад и пословање организује тако да кроз реализацију
програма из члана 7. ове одлуке трајно и несметано обавља комуналну делатност уређења и одржавања
јавних зелених површина и у складу са одредбама ове одлуке обезбеди прописан обим, врсту и квалитет
услуге.
(2) Предузеће, односно предузетник дужно је да на основу писаног налога органа градске управе надлежног
за комуналне послове врши и ванредне послове у вези са комуналном делатношћу коју обавља уз
обезбеђење средстава за те намене.
Члан 11.
Правна и физичка лица дужна су да трајно, односно у континуитету уређују и одржавају јавне зелене
површине из тачке 10. члана 2. ове одлуке, које непосредно користе, или којима су те површине поверене на
управљање, уређење и одржавање заједно са објектима изграђеним на тим површинама.
Члан 12.
(1) Ако услед више силе или других разлога који се нису могли предвидети, односно спречити дође до
поремећаја или прекида у обављању комуналне делатности уређења и одржавања јавних зелених
површина, предузеће, односно предузетник мора без одлагања предузети мере на отклањању узрока
поремећаја, односно прекида.
(2) Мере које предузеће, односно предузетник у случају из става 1. овог члана предузима, су:
1. радно ангажовање запослених на отклањању узрока поремећаја, односно прекида у обављању
комуналне делатности, као и евентуално ангажовање трећих лица у обезбеђивању услова за вршење
комуналне делатности;

2. хитне поправке и замена инсталација и уређаја којима се обезбеђује вршење комуналне
делатности, односно заштита комуналних објеката, уређаја и инсталација од даљих хаварија;
3. предузима и друге мере прописане од стране органа градске, односно општинске управе
надлежног за комуналне послове.

IV - ЗАШТИТА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА,
ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТНИКА И КОРИСНИКА ТИХ ПОВРШИНА
Члан 13.
(1) Јавна зелена површина може се користити само у сврху за коју је намењена.
(2) Изузетно, јавна зелена површина може се привремено користити за спортске вежбе, приредбе, дечије
забавне паркове и у сличне сврхе у складу са прописима који регулишу ову материју.
Члан 13а
(1) Предузеће, односно предузетник може, по претходно прибављеној сагласности градоначелника Града
Београда, донети акт којим ограничава време коришћења одређене јавне зелене површине, у циљу њене
заштите.
(2) Акт из става 1. овог члана садржи образложене разлоге који су довели до ограничења времена
коришћења јавне зелене површине.
(3) Предузеће, односно предузетник дужно је да на видном месту истакне обавештење за грађане да је
ограничено време коришћења одређене јавне зелене површине.
Члан 14.
(1) Уклањање здравих стабла са јавне зелене површине из члана 2. ове одлуке, изузев тач. 8. и 9. у делу
који се односи на пошумљене терене, која угрожавају објекте и подземне инсталације, на захтев
заинтересованог лица на подручју градских општина: Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд,
Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица врши се на основу одобрења организационе
јединице Градске управе надлежне за комуналне послове, по претходно прибављеном мишљењу сталне
стручне комисије коју ова организациона јединица образује.
(2) Уклањање стабла из става 1. овог члана, на захтев заинтересованог лица на подручју градских општина:
Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин врши се на основу одобрења
организационе јединице управе градске општине надлежне за комуналне послове по претходно
прибављеном мишљењу сталне стручне комисије коју образују те организационе јединице.
(3) Уз захтев за издавање одобрења из става 1. и 2. овог члана, доставља се одговарајући акт којим се
доказује угроженост објеката, односно подземних инсталација.
(4) Уклањање здравих стабала са јавне зелене површине на подручју градских општина из става 1. овог
члана, на захтев заинтересованог лица за потребе извођења радова сходно закону којим се уређује
планирање и изградња, врши се на основу одобрења организационе јединице Градске управе надлежне за
комуналне послове, по претходно утврђеној накнади за посечена стабла од стране стручне комисије.
(5) Уклањање здравих стабала са јавне зелене површине на подручју градских општина из става 2. овог
члана, на захтев заинтересованог лица за потребе извођења радова сходно закону којим се уређује

планирање и изградња, врши се на основу одобрења организационе јединице управе градске општине
надлежне за комуналне послове, по претходно утврђеној накнади за посечена стабла од стране стручне
комисије.
(6) Уз захтев за издавање одобрења из ст. 4. и 5. овог члана, доставља се одговарајући акт којим се
одобрава извођење радова у складу са одредбама закона којим се уређује планирање и изградња.
(7) Одобрење из ст. 4. и 5. овог члана се не може издати пре него што се изврши уплата прописане накнаде
на посебан рачун буџета града, односно градске општине.
Члан 15.
(1) Предузеће, односно предузетник дужно је да са јавне зелене површине из тачке 1-9. члана 2. ове одлуке,
према годишњем програму, уклања стабла или делове стабала, која су сува, оболела, физиолошки
презрела, са аспекта безбедности критична (стабла у процесу изваљивања, ризично нагнута, високо
израсле крошње и сл.), оштећена од елементарних непогода, саобраћајног удеса и сл., као и да примењују
редовне мере неге.
(2) Правна и физичка лица из члана 4. ове одлуке дужна су да поступају у складу са обавезама из става 1.
овог члана, уз претходно прибављено мишљење стручне комисије из члана 14. ст. 1. и 2. ове одлуке, осим у
случајевима хитних интервенција.
(3) У случајевима наведеним у ставу 2. овог члана, када због хитности није могуће спровести прописани
поступак, уклањање стабла или делова стабла се може извршити по налогу комуналног инспектора.
(4) Уколико лице из става 2. овог члана не поступи по налогу комуналног инспектора, уклањање стабла или
делова стабала извршиће се преко предузећа, односно предузетника, о трошку тог лица.
Члан 16.
Предузеће, односно предузетник као и правна и физичка лица из члана 4. ове одлуке дужни су да воде
евиденцију о стању биљног материјала, објеката и уређаја на јавним зеленим површинама као и о
променама које настају на тим површинама.
Члан 17.
(1) Организациона јединица Градске управе надлежна за комуналне послове по претходно прибављеном
мишљењу предузећа, односно предузетника може одредити које се биљне културе не могу гајити на
подручју градских општина Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски
венац, Стари град и Чукарица, или на појединим деловима те територије и које се врсте дрвећа не могу
садити у двориштима и баштама са уличне стране.
(2) Орган општинске управе надлежан за комуналне послове одређује ограничења из става 1. овог члана на
подручју градских општина Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин.
Члан 18.
(1) У поступку издавања одобрења за извођење радова на јавној зеленој површини, инвеститор је дужан да
прибави услове и мишљење предузећа, односно предузетника о мерама које се морају предузети у циљу
заштите јавне зелене површине при извођењу тих радова.
(2) Уколико се радови изводе без одобрења из става 1. овог члана организациона јединица управе
надлежна за послове комуналне инспекције забраниће извођење радова и наложиће довођење те површине
у првобитно стање.

Члан 19.
(1) Инсталације телеграфске, телефонске, електричне и друге мреже на јавној зеленој површини и на
земљишту које је предвиђено за уређење јавне зелене површине, по правилу, полажу се подземно.
(2) Изнад инсталација из става 1. овог члана на јавним зеленим површинама не сме се садити дрвеће.
(3) Изузетно, у парк-шумама и на пошумљеним теренима могу се постављати ваздушни телеграфски,
електрични и други водови под условом да не ометају правилан развој вегетације, не нарушавају естетски
изглед зеленила и не ометају нормално коришћење ових зелених површина.
Члан 20.
(1) Извођење радова на постојећим подземним инсталацијама (водовода, канализације, електрике,
топловода ТТ мреже и др.) који изискују раскопавање јавне зелене површине не могу се предузети без
претходно прибављене сагласности предузећа, односно предузетника.
(2) Трошкове за довођење јавне зелене површине у првобитно стање сноси инвеститор радова који је дужан
да пре добијања сагласности из става 1. овог члана уплати ове трошкове на име депозита на посебан рачун
буџета.
(3) У случају када инвеститор не доведе јавну зелену површину у првобитно стање већ то учини предузеће,
односно предузетник депонована средства преносе се на рачун предузећа, односно предузетника.
Члан 21.
(1) На јавним зеленим површинама забрањено је:
1. кретање ван стаза, седење и лежање на травњацима осим у парк-шумама;
2. клизање, скијање, санкање, играње лоптом и сл. на местима која за то нису одређена;
3. стајање и лежање на клупама, столовима, премештање клупа, столова, корпи за отпатке и дечијих
реквизита са места на којима су постављени;
4. кретање и паркирање возила ван одређених места, осим возила предузећа, односно предузетника,
сервисирање возила (промена уља и сл.) и прање возила на травњацима или јавним чесмама;
5. оштећивање и уништавање зеленила као и брање цвећа, лишћа, плодова и семења, кресање,
ломљење и сеча шибља, грања и дрвећа, везивање ланаца, жица и канапа за сушење веша и
арматура ради истезања, вађење пањева, кошење траве и др.;
6. истовар грађевинског и другог материјала, истовар земље и шута, робе, амбалаже, отпадака и сл.
на травњацима, травним теренима и стазама, као и њихов смештај поред стабала без одобрења
предузећа, односно предузетника који одржава јавну зелену површину;
7. урезивање имена и знакова на стаблима, клупама, зидовима и осталим објектима, обарање и
ломљење клупа и столица, уклањање и оштећење табли са натписима, оштећивање ограда, путева,
стаза, мостова, инсталација, реквизита, павиљона и осталих сличних објеката, оштећивање,
уништавање и померање граничних белега и закивање ексера и клинова у стабла, паљење ватре;
8. улажење у забрањене делове терена;
9. пуштање животиња, осим у парковима који су за то одређени посебном одлуком од стране
предузећа, односно предузетника;
10. хватања и убијање птица и дивљачи, уништавање гнезда и хранилишта;

11. играње одраслих на дечијим игралиштима и употребљавање дечијих реквизита противно њиховој
намени;
12. пењање на дрвеће, инсталације, ограде, павиљоне и друге објекте;
13. копање земље, шљунка и песка, вађење камена и сеча бусења;
14. скупљање и одношење траве, лишћа, грања и сл., осим када то одобри предузеће, односно
предузетник;
15. постављање објеката занатске, туристичке, угоститељске и друге услужне делатности, осим ако је
то предвиђено урбанистичким планом и Планом постављања привремених објеката;
16. премештање и размештање жардињера као и жардињера које је предузеће, односно предузетник
поставио на јавним површинама;
17. улажење и задржавање ван времена одређеног за коришћење те површине, у складу са актом из
члана 13а ове одлуке.
(2) Уколико лице које је извршило забрањену радњу из става 1. овог члана није затечено на лицу места,
власник, односно корисник возила, обавезан је да, у року од осам дана, да потпуне и тачне податке о
идентитету лица коме је омогућено управљање возилом и доказ на основу којег се на неспоран начин може
утврдити да је то лице управљало возилом у одређено време.
(3) Доказом из става 2. овог члана сматраће се писана изјава оверена од стране надлежног органа којом
лице чије је податке дао власник, односно корисник возила, потврђује да је управљало возилом у одређено
време.
(4) Изузетно од одредбе става 2. овог члана, власник, односно корисник возила неће одговарати уколико
докаже неовлашћену употребу возила.

V - СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ И РАЗВОЈ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 22.
Средства за обављање и развој уређења и одржавања јавних зелених површина из тач. 1-9. члана 2. одлуке
обезбеђују се из буџета града, односно буџета градских општина у склопу са усвојеним програмом уређења
и одржавања тих површина, сходном применом елемената за образовање цене комуналне услуге утврђених
Законом о комуналним делатностима.

VI - ПОСТУПАЊЕ И ОВЛАШЋЕЊЕ ГРАДА, ОДНОСНО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ У
СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 23.
Предузеће, односно предузетник дужно је да у случају прекида у обављању комуналне делатности уређења
и одржавања јавних зелених површина насталог у случају непредвиђених околности (хаварија, елементарне
непогоде и др.) или штрајка, као и кад услед више силе дође до поремећаја, односно смањеног обима у
вршењу делатности, о томе обавести орган градске, односно општинске управе надлежан за комуналне
послове.
Члан 24.
Када организациона јединица из члана 23. ове одлуке прими обавештење о прекиду, односно поремећају у
обављању комуналне делатности уређења и одржавања јавне зелене површине, дужан је да без одлагања:

1. одреди ред првенства у одржавању јавних зелених површина код којих би, услед прекида, настала
велика, односно ненадокнадива штета;
2. нареди мере заштите комуналних објеката, опреме, инвентара и др. који су угрожени;
3. предузме мере за отклањање насталих последица и друге потребне мере за обављање комуналне
делатности;
4. утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид у обављању комуналне
делатности као и одговорност за накнаду учињене штете;
5. ангажује друго предузеће или предузетника за обављање послова уређења и одржавања јавне
зелене површине до отклањања поремећаја, а на терет предузећа односно предузетника.
Члан 25.
У случају прекида у обављању комуналне делатности уређења и одржавања јавних зелених површина
услед штрајка, предузеће, односно предузетник је обавезно да обезбеди минимум процеса рада у складу са
актом оснивача. Кад такав акт није донет могу се предузети посебне мере утврђене Законом о комуналним
делатностима ако би услед тога могла да наступи непосредна опасност или изузетно тешке последице за
безбедност људи и имовине или других неопходних услова за живот и рад грађана и других субјеката на
одређеном подручју.

VII - НАДЗОР
Члан 26.
(1) Надзор над применом одредаба ове одлуке и над законитошћу рада предузећа, односно предузетника за
подручје градских општина Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски
венац, Стари град и Чукарица вршиорганизациона јединица Градске управе надлежна за комуналне
послове, а за подручје градских општинаБарајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и
Сурчин организациона јединица управе градске општине надлежна за комуналне послове.
(2) Контролу примене ове одлуке и комунално-полицијске послове, у складу са Законом о комуналној
полицији и другим прописима врши комунална полиција.
(3) Послове инспекцијског надзора над применом одредаба ове одлуке и аката донетих на основу те одлуке,
као и над обављањем комуналне делатности на подручју градских општина: Вождовац, Врачар, Звездара,
Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица врши орган Градске
управе надлежан за послове комуналне инспекције, а за подручје градских општина Барајево, Гроцка,
Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин организациона јединица управе градске општине
надлежна за послове комуналне инспекције.

VIII - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.
(1) Новчаном казном од 150.000,00 динара казниће се предузеће и друго правно лице за прекршај, ако:
1. не достави комуналној инспекцији план одржавања јавних зелених површина сходно члану 9. ове
одлуке;
2. не поступи у складу са одредбама члана 12. ове одлуке;
3. јавну зелену површину користи супротно одредбама члана 13. ове одлуке;

3а не поступи у складу са одредбама члана 13а став 3. одлуке;
4. уклони стабло без одобрења надлежног органа ( члан 14 );
5. са јавне зелене површине не уклони стабла или делове стабла сходно одредбама члана 15. ове
одлуке;
6. не поступи у складу са одредбама члана 16. ове одлуке;
7. поступи противно одредбама чл. 18. и 20. ове одлуке;
8. поступи противно забрани из члана 19. став 2. ове одлуке.
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 25.000,00 динара и одговорно лице у
предузећу и другом правном лицу.
(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 75.000,00 динара предузетник.
(4) За прекршаје из ст. 1-3. овог члана, комунални инспектор односно комунални полицајац издаје
прекршајни налог у складу са законом.
Члан 28.
(1) Новчаном казном од 25.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице које поступа противно
одредбама чл. 11 , 14 , 15 , 17 , 18 , 19. став 2, 20. ове одлуке.
(2) За прекршаје из става 1. овог члана, комунални инспектор односно комунални полицајац издаје
прекршајни налог у складу са законом.
Члан 29.
(1) Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара казниће се предузеће или друго правно лице ако:
1. јавну зелену површину не уређује и не одржава сходно одредбама чл. 10. и 11. ове одлуке;
2. поступи противно забрани из члана 21. став 1. тач. 4, 5, 6, 7, 13, 15, 16. и 17. ове одлуке ;
3. не поступи у складу са чланом 21. став 2. ове одлуке.
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 10.000,00 динара и одговорно лице у
предузећу и у другом правном лицу.
(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 30.000,00 динара предузетник.
(4) Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се физичко лице ако на јавним зеленим површинама
поступа противно одредбама чл. 13. и 21. тач. 1-3. и 5-17. ове одлуке.
(5) Новчаном казном од 25.000,00 динара казниће се физичко лице ако на јавним зеленим површинама из
члана 2. тачке 1-3, 6-9. и 10. алинеја прва, трећа, пета, шеста и седма одлуке:
1. поступа противно одредбама члана 21. тачка 4;
2. не поступи у складу са чланом 21. став 2. у односу на тачку 1. овог става.
(6) Новчаном казном од 15.000,00 динара казниће се физичко лице ако на јавним зеленим површинама из
члана 2. тачка 4. одлуке:
1. поступа противно одредбама члана 21. тачка 4;
2. не поступи у складу са чланом 21. став 2. у односу на тачку 1. овог става.
(7) Новчаном казном од 5.000,00 динара казниће се физичко лице ако на јавним зеленим површинама из
члана 2. тачка 5. и 10. алинеја друга и четврта одлуке:
1. поступа противно одредбама члана 21. тачка 4;

2. не поступи у складу са чланом 21. став 2. у односу на тачку 1. овог става.
(5) За прекршаје из ст. 1, 2, 3. и 4. комунални инспектор, односно комунални полицајац издаје прекршајни
налог у складу са законом.

IX - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о одржавању јавних зелених површина ("Службени
лист града Београда", бр. 13/90, 15/91, 23/92, 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 20/94, 2/95 и 6/99).
Члан 31.
Ова одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у "Службеном листу града Београда".
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