
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ  
ГРАДА СОМБОРА 

 

Број 2.                                                  Сомбор, 09.03.2009. године                                           Година II 

 
37. 

На основу члана 18. Одлуке о месним заједницама ("Сл. 

лист Општине Сомбор" бр. 2/2004 и 4/2005), те члана 12. Статута МЗ 

"Алекса Шантић" у Алекса Шантићу, председник Скупштине града 
Сомбора доноси 

 

О Д Л У К У 

 

 1. РАСПИСУЈУ СЕ ИЗБОРИ за избор чланова Савета МЗ 

"Алекса Шантић" у Алекса Шантићу, за 26. април 2009. године. 

 2. Рокови за извршење изборних радњи почињу да теку 

16.03.2009. године. 

 3. Изборе за чланове Савета МЗ "Алекса Шантић" у 
Алекса Шантићу спровешће изборна комисија коју именује Савет 

МЗ "Алекса Шантић" из Алекса Шантића. 

 4. Ову Одлуку објавити у "Службеном листу Града 
Сомбора".  

 

РС-АПВ 
СГ СОМБОР 

Број: 013-14/2009-I   ПРЕДСЕДНИК СГ, 

Дана: 09.03.2009.                        Немања Делић, дипл. правник, с.р. 
     С о м б о р 

 

38. 

На основу члана 18. Одлуке о месним заједницама ("Сл. 

лист Општине Сомбор" бр. 2/2004 и 4/2005), те члана 12. Статута МЗ 
"Млаке" у Сомбору, председник Скупштине града Сомбора доноси 

 

О Д Л У К У 

 

 1. РАСПИСУЈУ СЕ ИЗБОРИ за избор чланова Савета МЗ 

"Млаке" у Сомбору, за 26. април 2009. године. 
 2. Рокови за извршење изборних радњи почињу да теку 

16.03.2009. године. 

 3. Изборе за чланове Савета МЗ "Млаке" у Сомбору 
спровешће изборна комисија коју именује Савет МЗ "Млаке" из 

Сомбора. 

 4. Ову Одлуку објавити у "Службеном листу Града 
Сомбора".  

 

РС-АПВ 
СГ СОМБОР 

Број: 013-15/2009-I   ПРЕДСЕДНИК СГ, 

Дана: 09.03.2009.                        Немања Делић, дипл. правник, с.р. 

     С о м б о р 

 

39. 

На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи ("Сл. 

гласник РС" бр. 47/2003) и Одлуке Скупштине града Сомбора која је 

усвојена на наставку 4. седнице одржане дана 16.10.2008. године под 
бројем 350-210/2008 ("Сл. лист Града Сомбора" бр. 3/2008), Градско 

веће Града Сомбора је на својој 24. седници одржаној 09.03.2009. 

године, донело 
 

О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ЗА ДЕО БЛОКА БРОЈ 56 – СПОРТСКИ ЦЕНТАР 

"РАДНИЧКИ" СОМБОР 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне 

регулације за део блока број 56 – Спортски центар "Раднички" у 

Сомбору (у даљем тексту: План детаљне регулације). 

 

Члан 2. 

 Простор обраде Плана детаљне регулације се налази 

непосредно уз улицу Стапарски пут, а између привремене аутобуске 

станице, Металске индустрије "Бане Секулић", Малог католичког 
гробља и комплекса "Агроинститут", где је намена спортско-

рекреативна и парковско зеленило у блоку мешовитих функција. 

Укупна површина овако дефинисаног простора износи око 9,1 ха. 

Члан 3. 

 Циљ доношења Плана детаљне регулације је привођење 

предметног простора намени која је предвиђена ГП-ом, у оквиру 

кога је планирано претварање јавног земљишта у остало грађевинско 
земљиште на површини од 1,3 ха, која би се предала у дугорочан 

закуп. 

 

Члан 4. 

 Рок за израду Плана детаљне регулације је 15 дана од дана 

ступања на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 5. 

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеђена 
су у буџету Града Сомбора. 

 

Члан 6. 

 Носилац израде Плана детаљне регулације је ЈП за 

просторно и урбанистичко планирање "Урбанизам" и заштиту 

споменика културе Сомбор. 
 За потребе израде овог плана неће се радити стратешка 

процена утицаја на животну средину. 

 

Члан 7. 

 Предлог Плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у трајању од 15 дана у згради Града Сомбора. 
 

Члан 8. 

 Саставни део ове Одлуке је и Програм за израду 

урбанистичког плана дела блока број 56 – Спортски центар 

"Раднички" у Сомбору израђен од стране ЈП "Урбанизам" Сомбор 
(Бр. тех. ДН. 51/08). 

 

Члан 9. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 

"Службеном листу Града Сомбора".  

 
РС-АПВ 

ГРАД СОМБОР 

Број: 350-42/2009-III   ГРАДОНАЧЕЛНИК, 
Дана: 10.03.2009.                         Мр Душан Јовић, с.р. 

     С о м б о р 

 

40. 

 На основу члана 8. став 14. Закона о буџетском систему 

("Сл. гласник РС" бр. 9/02, 61/05, 66/05, 101/05, 62/06, 63/06, 85/06 и 

86/06), доносим 

 

П Р А В И Л Н И К 

О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СА ПОДРАЧУНА, 

ОДНОСНО ДРУГИХ РАЧУНА КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА 

ТРЕЗОРА ГРАДА СОМБОРА 

 

I Уводне одредбе 

 

Члан 1. 

 Овим Правилником ближе се уређује начин коришћења 

новчаних средстава са подрачуна, односно других рачуна директних 
и индиректних корисника средстава буџета Града Сомбора (у даљем 

тексту: корисници буџета Града Сомбора). 

 

Члан 2. 

 Корисници буџета Града Сомбора могу имати подрачуне 

на којима се воде средства за редовно пословање и подрачуне на 

којима се воде сопствени приходи. 

 На подрачунима за редовно пословање воде се новчана 

средства у складу са буџетом Града Сомбора. 
 На подрачунима сопствених прихода воде се средства 

корисника буџета Града Сомбора која се остварују у складу са 

законом. 
 Новчана средства са подрачуна за редовно пословање не 

могу се преносити на подрачуне сопствених прихода корисника 

буџета Града Сомбора.  
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Члан 3. 

 Сопствени приходи корисника буџета Града Сомбора 

консолидују се на нивоу КРТ Града Сомбора. 

 Ако се корисник буџета Града Сомбора финансира из 
буџета различитих нивоа власти, сопствени приходи тог корисника 

консолидују се на нивоу трезора према припадности директног 

корисника буџетских средстава. 
 

II Коришћење новчаних средстава 

 

Члан 4. 

 Одељење за финансије Градске управе Града Сомбора – 

Одсек трезора (у даљем тексту: Трезор) испоставља налоге за 
плаћање Управи за трезор (у даљем тексту: Управа), на захтев 

корисника буџета Града Сомбора, за издатке за редовно пословање 

корисника буџета Града Сомбора у оквиру одобрених апропријација, 
на основу кварталних и месечних планова потрошње, у складу са 

буџетом Града Сомбора за буџетску годину. 

 Трезор испоставља налоге Управи за трансфер средстава 

са рачуна за извршење буџета на подрачуне за редовно пословање 

корисника буџета Града Сомбора, на захтев корисника буџета Града 

Сомбора у оквиру одобрених апропријација, на основу кварталних и 
месечних планова потрошње, са којих корисници буџета Града 

Сомбора могу испоставити налог за плаћање Управи. 

 Трезор испоставља налоге за плаћање Управи, на захтев 
корисника буџета Града Сомбора, за издатке са подрачуна 

сопствених прихода корисника буџета Града Сомбора у оквиру 

одобрених апропријација, у складу са буџетом Града Сомбора за 
буџетску годину. 

 Корисници буџета Града Сомбора врше плаћања са 

подрачуна сопствених прихода, за намене и до висине утврђене 
законом, другим прописима и општим актом. 

 

III Управљање новчаним средствима на КРТ Града Сомбора 

 

Члан 6. 

 Свим средствима на КРТ Града Сомбора управља Трезор. 
 Управљање средствима из става 1. овог члана подразумева 

планирање токова и управљање примањима и издацима ради 

ефикаснијег коришћења тих средстава. 
 Трезор планира токове новчаних средстава са циљем 

несметаног извршења обавеза буџета Града Сомбора, у складу са 

законом. 

Члан 7. 

 У циљу обезбеђивања средстава за финансирање текуће 

ликвидности, буџет Града Сомбора може повремено позајмити 
средства са подрачуна за редовно послвоање директних, односно 

индиректних корисника буџета Града Сомбора, односно са КРТ 

Града Сомбора, преносом средстава са рачуна за интерне позајмице.  
 Висина позајмице из става 1. овог члана може бити до 

60% дневног стања салда претходног дана на подрачунима за 

редовно пословање директних, односно индиректних корисника 
буџета Града Сомбора. 

 Позајмљивање из става 1. овог члана може бити до 30 

дана. 

Члан 8. 

 Директни и индиректни корисници буџета Града Сомбора, 
по завршетку буџетске године, подносе налог Управи за пренос 

неутрошених средстава у тој буџетској години са подрачуна за 

редовно пословање на рачун – Извршење буџета Града Сомбора. 
 Уколико корисници из става 1. овог члана не изврше 

пренос неутрошених средстава са подрачуна за редовно пословање у 

тој буџетској години, Одељење за фиансије тим корисницима неће 
вршити пренос средстава за финансирање расхода по 

апропријацијама одобреним Одлуком о буџету за текућу годину, док 

директни (индиректни) корисник не достави Одељењу 
документацију о утрошку тих средстава у целокупном износу из 

става 1. овог члана, у складу са одобреним апропријацијама. 

 Стање сопствених прихода директних и индиректних 
корисника буџета Града Сомбора евидентирано на крају буџетске 

године преноси се као почетно стање ових средстава на почетку 

наредне буџетске године.  

 

Члан 9. 

 Средства из члана 1. овог Правилника, која преостану по 
извршењу обавеза у складу са чланом 6. став 3. овог Правилника, 

могу се пласирети у депозит пословних банака, о чему се достављају 

месечни извештаји Управи за трезор, подношењем Обрасца 
ИКРТЛВ, до петог у месецу, за претходни месец. 

 

Члан 10. 

 Директни корисници буџета Града Сомбора дужни су да 

воде евиденцију података, регистара, посмених извештаја и 

електронских података, који се односе на фиансијске задатке и 
активности, за себе и своје индиректне кориснике. 

 

Члан 11. 

 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и има се 

објавити у "Службеном листу Града Сомбора".  

  
РС-АПВ 

ГРАД СОМБОР 

Број: 401-12/2009-II   ГРАДОНАЧЕЛНИК, 
Дана: 12.01.2009.                         Мр Душан Јовић, с.р. 

     С о м б о р 

 

41. 

На основу члана 2. и 4. став 1. Закона о ценама ("Сл. 

гласник РС" бр. 79/2005), члана 44. Закона о локалној самоуправи 

("Сл. гласник РС" бр.129/2007), члана 58. тачка 5. Статута Града 

Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора" бр. 2/2008), члана 2. став 1. и 

члана 4а. Одлуке о начину образовања цена у одређеним 
делатностима из надлежности Општине Сомбор ("Сл. лист Општине 

Сомбор" бр. 1/94, 6/94 и 5/96) и Програма пословања ЈКП "Чистоћа" 

Сомбор за 2009. годину, на који је дата сагласност на 7. седници 
Скупштине Града Сомбора, одржаној 19.02.2009. године, Градско 

веће Града Сомбора, на својој 24. седници одржаној дана 09.03.2009. 

године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ВИСИНИ ЦЕНЕ УСЛУГА САХРАЊИВАЊА 

И НАКНАДЕ ЗА ПРОДУЖНО ПОЧИВАЊЕ 

 

Члан 1. 

 1. Утврђује се цена услуга сахрањивања покојника у 
износу од 7.677,77 динара (без ПДВ-а).  

 На овај износ обрачунава се порез на додату вредности по 

стопи од 8%, тако да се цена са обрачунатим ПДВ-ом утврђује у 
износу од 8.292,00 динара по сахрани. 

 Услуга обухвата ископ раке и затрпавање исте са 

формирањем хумке или отварање и затварање гробнице, коришћење 
капеле на гробљу, пренос покојника, венаца и цвећа колицима до 

гробног места у пратњи униформисаних људи, спуштање покојника 

у гробно место, коришћење озвучења у капели, коришћење 
хладњаче и др. 

2. Утврђују се цене накнаде за продужно почивање (са 

ПДВ), и то: 
- за гробно место ширине 1 метар  432,00 дин. годишње 

- за гробно место ширине 2 метра  648,00 дин. годишње 

- за гробно место ширине од 2 метра, 
  за сваку наредну ширину по   172,00 дин. годишње. 

  

Члан 2. 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења. 

 Цене из овог Решења примењују се за услуге извршене од 

09.03.2009. године.  

 Даном примене овог Решења престаје да важи Решење 

председника Општине Сомбор број 38-20/2008-IV од 03.07.2008. 
године. 

Члан 3.  

 Ово Решење има се објавити у "Службеном листу Града 
Сомбора". 

 

РС-АПВ 
ГРАД СОМБОР 

Број: 38-9/2009-III   ГРАДОНАЧЕЛНИК, 

Дана: 10.03.2009.                         Мр Душан Јовић, с.р. 
     С о м б о р 

 

42. 

 На основу члана 2. и 4. став 1. Закона о ценама ("Сл. 

гласник РС" бр. 79/2005), члана 44. Закона о локалној самоуправи 

("Сл. гласник РС" бр.129/2007), члана 58. тачка 5. Статута Града 

Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора" бр. 2/2008), члана 2. став 1. и 

члана 4а. Одлуке о начину образовања цена у одређеним 

делатностима из надлежности Општине Сомбор ("Сл. лист Општине 
Сомбор" бр. 1/94, 6/94 и 5/96) и Програма пословања ЈКП "Чистоћа" 

Сомбор за 2009. годину, на који је дата сагласност на 7. седници 

Скупштине Града Сомбора, одржаној 19.02.2009. године, Градско 
веће Града Сомбора на својој 24. седници одржаној дана 09.03.2009. 

године, донело је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ ЦЕНА ИЗНОШЕЊА СМЕЋА 

У ГРАДУ И НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА 

 

Члан 1. 

 Цене услуга изношења смећа у граду и насељеним 

местима које примењује ЈКП "Чистоћа" Сомбор, утврђују се у 
месечним износима: 

 

а) У граду: 

1. За домаћинства и скупштине зграда   3,24 дин/м2 

2. За привреду: 

- за кориснике до 3.000,00 м2    6,30 дин/м2 
- за кориснике од 3.000,00 м2 до 10.000 м2  4,64 дин/м2 

- за кориснике преко 10.000 м2   2,32 дин/м2 

3. За услуге изношења смећа за делатности здравства, науке, културе 
и школства (за време летњег и зимског распуста неће се наплаћивати 

изношење смећа у делатностима образовања) 4,21 дин/м2 

4. За одржавање депоније смећа   0,35 дин/м2 

5. За локале и монтажне објекте: 

- Прва група: адвокатске канцеларије, представништва, агенције, 

видео клубови, рибарнице, атељеи, златарске радње, часовничарске 
радње, оптичарске радње, пословне просторије – канцеларије, 

предузећа и представништва, ауто-механичарске, фризерске, 

берберске и кројачке радње, ТВ и видео сервиси, приватна предузећа 
– канцеларије, приватне лекарске ординације и радионице за 

поправку бицикла   355,32 дин/локал 

- Друга група: локали у Бездану, фотографске радње, хемијске 
чистионе, електро-сервиси и радње, салони забавних игара, бутици и 

апотеке    596,16 дин/локал 

- Трећа група: посластичарнице, мањи кафићи (до 15 м2), пржионице 
кафе, пољопривредне апотеке, фарбаре, цвећаре, ауто-лимари и 

лакирери, столарске радње и дисконти 834,84 дин/локал 

- Четврта група: ресторани, кафане, већи кафићи (преко 15 м2), 
ћевабџинице, хамбургерије, продавнице мешовите робе, предузећа 

са производњом и продајом, пекарске радње, месарске радње, 

штампарије и пицерије  1.080,00 дин/локал 

 

б) Изношење смећа по насељеним местима четири пута месечно 

(сваке суботе): 

1. За сеоска домаћинства (1 члан домаћинства) 200,00 дин/дом.    

2. За сеоска домаћинства (2 члана домаћинства) 295,00 дин/дом.   

3. За сеоска домаћинства (3 и више чланова дом.) 340,00 дин/дом. 

в) Изношење смећа по насељеним местима два пута месечно 

(сваке друге суботе, по ценама из тачке б. умањеним за 30%): 

1. За сеоска домаћинства (1 члан домаћинства) 140,00 дин/дом.    
2. За сеоска домаћинства (2 члана домаћинства) 206,50 дин/дом.   

3. За сеоска домаћинства (3 и више чланова дом.) 238,00 дин/дом. 

 

Члан 2.  

 Накнада за текуће одржавање, замену дотрајалих, односно 

постављање нових контејнера код објеката колективног становања 
(зграде–скупштине станара), утврђују се у износу од 0,96 дин/м2. 

 

Члан 3.  

 На цене утврђене чланом 1. и 2. овог Решења обрачунава 

се порез на додату вредност по стопи од 8%. 

 

Члан 4. 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења. 
 Цене из овог Решења примењују се за услуге извршене од 

01.03.2009. године.  

 Даном примене овог Решења престаје да важи Решење 
градоначелника број 38-31/2008-IV од 16.12.2008. године. 

 

Члан 5. 

 Ово Решење ће се објавити у "Службеном листу Града 

Сомбора". 

 
РС-АПВ 

ГРАД СОМБОР 

Број: 38-10/2009-III   ГРАДОНАЧЕЛНИК, 

Дана: 12.01.2009.                         Мр Душан Јовић, с.р. 

     С о м б о р 

 

 

 

 

 

 

43. 

 На основу члана 2. и 4. став 2. Закона о ценама 

("Сл.гласник РС" бр.79/2005), члана 44. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007), члана 58. тачка 5. 
Статута Града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора" бр. 2/2008), члана 

2. став 1. и члана 4а. Одлуке о начину образовања цена у одређеним 

делатностима из надлежности Општине ("Сл. лист Општине 
Сомбор" бр. 1/94, 6/94 и 5/96) и Програма пословања ЈКП 

"Енергана" Сомбор, на који је дата сагласност на 7. седници 

Скупштине града Сомбора, одржаној 19.02.2009. године, Градско 
веће Града Сомбора је на својој 24. седници одржаној дана 

09.03.2009. године, донело 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ ЦЕНА ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ  

КОЈЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЈКП «ЕНЕРГАНА» СОМБОР 

 

Члан 1. 

Цене испоруке топлотне енергије које примењује ЈКП 

"Енергана" Сомбор утврђује се у следећим износима: 

 1. Мерена потрошња у грејној сезони 6,877 дин/kWh 

(односно 7,438 дин/kWh са обрачунатим ПДВ-ом) 
- у грејној сезони регистрована потрошња по мерној јединици 

износи 4,477 дин/kWh (односно 4,835 дин/kWh са обрачунатим 

ПДВ-ом) 
- током 12 месеци за фиксни део трошкова (прикључна снага) износи 

237,86 дин/КW (односно 256,89 дин/КW са обрачунатим ПДВ-ом) 

 2. За стамбени део током 12 месеци – 61,15 дин/м2 
(односно 66,04 дин/м2 са обрачунатим ПДВ). 

  

Члан 2. 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења. 

 Цене из овог Решења примењују се за топлотну енергију 

испоручену почев од 01.03.2009. године. 
 Даном примене овог Решења престаје да важи Решење о 

образовању цена испоруке топлотне енергије председника Општине 

Сомбор 38-3/2008-IV од 16.01.2008. године.  
 

Члан 3. 

 Ово Решење ће се објавити у "Службеном листу Града 
Сомбора". 

 

РС-АПВ 
ГРАД СОМБОР 

Број: 38-11/2009-III   ГРАДОНАЧЕЛНИК, 

Дана: 19.02.2009.                         Мр Душан Јовић, с.р. 
     С о м б о р 

 

44. 

 На основу члана 2. и 4. став 1. Закона о ценама ("Сл. 

гласник РС" бр. 79/2005), члана 44. Закона о локалној самоуправи 

("Сл. гласник РС" бр.129/2007), члана 58. тачка 5. Статута Града 
Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора" бр. 2/2008), члана 2. став 1. и 

члана 4а. Одлуке о начину образовања цена у одређеним 

делатностима из надлежности Општине Сомбор ("Сл. лист Општине 

Сомбор" бр. 1/94, 6/94 и 5/96) и Програма пословања ЈКП 

"Водоканал" Сомбор за 2009. годину, на који је дата сагласност на 7. 
седници Скупштине Града Сомбора, одржаној 19.02.2009. године, 

Градско веће Града Сомбора, на својој 24. седници одржаној дана 

09.03.2009. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ ЦЕНА ВОДЕ,  

ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА  

У СОМБОРУ, РАСТИНИ, ГАКОВУ, ЧОНОПЉИ  

И ПРИГРАДСКОМ НАСЕЉУ ЛУГОВО,  

КОЈЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР 

 

Члан 1. 

 Цене воде, одвођење и пречишћавање отпадних вода, које 

примењује ЈКП "Водоканал" Сомбор, одобравају се у следећим 

износима: 

а) пречишћавање и испорука воде за пиће 

- за приватна домаћинства и скупштине зграда од          24,27 дин/м3 

- за општу болницу "Др Р. Симоновић", Дом здравља  
и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор од      42,48 дин/м3 

- за предузећа, организације и друга друштвено  

правна лица и занатлије које воду користе у  
технолошком процесу или вршења услуга од         60,67 дин/м3 
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б) одвођење отпадних вода 

- за приватна домаћинства и скупштине зграда од           4,85 дин/м3 

- за општу болницу "Др Р. Симоновић", Дом здравља 

и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор од       8,49 дин/м3 
- за предузећа, организације и друга друштвено  

правна лица и занатлије које воду користе у  

технолошком процесу или вршења услуга од         12,13 дин/м3 
в) пречишћавање отпадних вода 

- за приватна домаћинства и скупштине зграда од         19,42 дин/м3 

- за општу болницу "Др Р. Симоновић", Дом здравља  
и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор од      33,99 дин/м3 

- за предузећа, организације и друга друштвено  

правна лица и занатлије које воду користе у  
технолошком процесу или вршења услуга од      48,54 дин/м3. 

               

Члан 2. 

На цене из члана 1. овог Решења обрачунава се порез на 

додату вредност у висини од 8%. 

 

Члан 3. 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења. 

 Цене из овог Решења примењују се за производе и услуге 
извршене од 01.04.2009. године. 

Даном примене овог Решења престаје да важи Решење 

градоначелника о одобравању цена воде, одвођења и пречишћавања 
отпадних вода у Сомбору, Растини, Гакову, Чонопљи и приградском 

насељу Лугово које примењује ЈКП "Водоканал" Сомбор, број 38-

29/2008-IV од 11.12.2008. године.  

 

Члан 4. 

 Ово Решење ће се објавити у "Службеном листу Града 
Сомбора". 

 

РС-АПВ 
ГРАД СОМБОР 

Број: 38-13/2009-III   ГРАДОНАЧЕЛНИК, 

Дана: 13.01.2009.                         Мр Душан Јовић, с.р. 
     С о м б о р 

 

45. 

 На основу члана 2. и 4. став 1. Закона о ценама ("Сл. гл. 

РС" бр.79/2005), члана 44. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гл. 

РС" бр. 129/2007), члана 58. тачка 5. Статута Града Сомбора ("Сл. 
лист Града Сомбора" бр. 2/2008), члана 2. став 1. и члана 4а. Одлуке 

о начину образовања цена у одређеним делатностима из 

надлежности Општине ("Сл. лист Општине Сомбор" бр. 1/94, 6/94 и 
5/96), Градско веће Града Сомбора на својој 24. седници одржаној 

дана 09.03.2009. године, донело је 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА  

ЦЕЛОДНЕВНОГ И ПОЛУДНЕВНОГ БОРАВКА  

У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ "ВЕРА ГУЦУЊА" СОМБОР 

 

Члан 1. 

 ОБРАЗУЈУ СЕ цене услуга које примењује Предшколска 
установа "Вера Гуцуња" Сомбор, и то: 

а) За целодневни боравак деце   10.733,00 дин. по детету месечно 

б) За полудневни боравак деце     3.898,00 дин. по детету месечно. 

 

Члан 2. 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Одељење за друштвене делатности 
Градске управе Града Сомбора да, као надлежни орган, утврди 

предлог критеријума о регресирању трошкова боравка деце у 

Предшколској установи.  

Члан 3. 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења. 

 Цене из члана 1. овог Решења примењиваће се од 

01.03.2009. године.  

 Даном примене овог Решења престаје да важи Решење 

председника Општине о образовању цена услуга целодневног и 
полудневног боравка у Предшколској установи "Вера Гуцуња" из 

Сомбора бр. 38-6/2008-IV од 12.02.2008. године.  

 

Члан 4. 

 Ово Решење има се објавити у "Службеном листу Града 

Сомбора".  
 

РС-АПВ 

ГРАД СОМБОР 
Број: 38-12/2009-III   ГРАДОНАЧЕЛНИК, 

Дана: 02.02.2009.                         Мр Душан Јовић, с.р. 

     С о м б о р 
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Издавач: Скупштина града Сомбора  

- главни и одговорни уредник Вера Баљак - телефон 025/468-117 - 

- цена појединачног примерка је 400,00 динара, а уплаћује се на жиро-рачун број 840-25640-32 

који се води код Управе за јавна плаћања – Организациона јединица Сомбор, 

- штампа Скупштина града Сомбора, Трг цара Уроша 1 – тираж 100 примерака - 

 


