
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СОМБОР

Број 2.                                                Сомбор, 14.02.2008. године                                        Година   XLI  

10.
На основу члана 12. став 1. тачка 4. Закона о буџетском 

пословању ("Сл. гласник РС" бр. 9/02, 87/02 и 66/05), члана 6. тачка 
3.  и   чланова  11.,  18.  и  60.  Закона  о  финансирању  локалне 
самоуправе  ("Сл.  гласник  РС"  бр.62/2006),  и  члана  30.  Статута 
Општине  Сомбор ("Сл.  лист  Општине Сомбор"  бр.  7/02  и  16/02), 
Скупштина Општине Сомбор је, на наставку 34. седнице одржаном 
14.02.2008. године,  донела

О Д Л У К У
 О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОМБОР

Члан 1.
Одлуком о локалним комуналним таксама на територији 

Општине Сомбор уводе се локалне комуналне таксе за  коришћења 
права, предмета и услуга на територији општине Сомбор (у даљем 
тексту:  комуналне  таксе)  и  утврђују  настанак  таксене  обавезе, 
обвезници,   висина,  олакшице,  ослобађање  од  плаћања,  рокови  и 
начин плаћања.

За коришћење права, предмета и услуга из става 1. овог 
члана  не може се уводити посебна накнада.

Члан 2.
Комунална такса се уводи за:
1) истицање фирме на пословном простору;
2)  држање  моторних,  друмских  и  прикључних  возила, 

осим пољопривредних возила и машина;
3) коришћење витрина ради излагања робе ван пословних 

просторија;
4)  држања и коришћење пловних постројења и пловних 

направа и других објеката на води, осим пристана који се користе у 
пограничном речном саобраћају;

5) држање и коришћење чамаца и сплавова на води, осим 
чамаца  који  користе  организације  које  одражавају  и  обележавају 
пловне путеве;

6) држање ресторана и других угоститељских и забавних 
објеката на води;

7) држање кућних и егзотичних животиња;
8) коришћење простора на јавним површинама или испред 

пословних просторија у пословне сврхе, осим продаје штампе, књига 
и  других  публикација,  производа  старих  и  уметничких  заназа  и 
домаће радиности,

9) држање средстава за изгру ( "забавне игре");
10)  држање  музичких  уређаја  и  приређивање  музичког 

програма у угоститељским објектима;
11) коришћење рекламних паноа;
12)  коришћење  слободних  површина  за  кампове, 

постављање шатора или друге објекте привременог коришћења;
13) заузеће јавне површине грађевинским материјалом и 

за извођење грађевинских радова.

Члан 3.
Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета и 

услуга  наведених  у  члану 2.  ове  Одлуке,  а  за  чије  је  коришћење 
прописано плаћање таксе по Тарифи која је саставни део Одлуке о 
локалним комуналним таксама на територији Општине Сомбор.

Члан 4.
Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, 

предмета  и  услуга  за  чије  је  коришћење  прописано  плаћање 
комуналне  таксе  и  траје  док  траје  коришћења  права,  предмета  и 
услуга.

Члан 5.
Комунална такса се утврђује у различитој висини зависно 

од  врсте  делатности,  површине  и  техничко-употребних 
карактеристика објекта и по деловима територије, односно у зонама 
у којима  се  налазе  објекти,  предмети  или  врше услуге  за  које  се 
плаћа  такса.

 Члан 6.
Обвезник  комуналне  таксе  је  дужан  да  пре  коришћења 

права,  предмета  и услуга  за чије  је  коришћење пропсано плаћање 
комуналне  таксе,  прибави  решење  надлежног  органа  у  складу  са 
посебним, односно важећим Правилником.

Члан 7.
Комуналне таксе се утврђују у годишњем износу односно 

сразмерно времену коришћења права, предмета и услуга.

Члан 8.
Обвезник комуналне таксе која се наплаћује у годишњем 

износу дужан је да поднесе пријаву за утврђивање обавезе по основу 
комуналне таксе надлежном органу најкасније до 15. марта у години 
за коју се врши утврђивање таксе, односно у року од 15 дана од дана 
коришћења права, предмета и услуга за које је уведена такса.

Обвезник  комуналне  таксе  дужан  је  да  сваку  насталу 
промену  пријави  надлежном  органу  у  року  од  15  дана  од  дана 
настанка промене.
                

Члан 9.
У  погледу  начина  утврђивања  комуналне  таксе, 

обрачунавања, застарелости, наплате,  рокова за плаћање, обрачуна 
камате и осталог, примењују се одредбе Закона о пореском поступку 
и пореској администрацији.

У свему осталом што није посебно регулисано Одлуком о 
локалним  комуналним  таксама  на  територији  општине  Сомбор 
примењују се одредбе Закона о финансирању локалне самоуправе.

Члан 10.
Рачуни  за  уплату  комуналних  такси  прописани  су 

Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних 
прихода и распоред средстава са тих рачуна ("Сл. гласник РС" бр. 
64/03 и 5/06).

Члан 11.
       Државни  органи  и  организације,  органи  и  организације 
територијалне  аутономије  и  јединице   локалне  самоуправе 
ослобођени  су  плаћања  комуналних  такси  за  коришћења  права, 
предмета и услуга.

Члан 12.
Саставни део Одлуке о локалним комуналним таксама на 

територији Општине Сомбор је Тарифе локалних комуналних такси 
утврђена за коришећње појединих права, предмете и услуге.

Члан 13.
 Утврђивање  и  наплату  комуналних  такси  по  Одлуци о 
локалним комуналним таксама на територији Општине Сомбор врше 
надлежна одељења Општинске управе Општине Сомбор.

Члан 14.
Надлежна  служба  Одељења  за  комуналне  послове  и 

Одељења за финансије има обавезу да Тарифу локалних комуналних 
такси, која је саставни део  Одлуке о локалним комуналним таксама 
на  територији  општине  Сомбор,  истакне  на  огласној  табли 
Општинске управе и исту достави свим надлежним органима који 
врше наплату локалних комуналних такси.

Члан 15.
За  утврђену  и  наплаћену  комуналну  таксу  до  дана 

ступања  на  снагу  Одлуке  о  локалним  комуналним  таксама  на 
територији  општине  Сомбор  неће  се  наплаћивати  разлика  износа 
таксе.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.
Ступањем  на  снагу  Одлуке  о  локалним  комуналним 

таксама  на  територији  Општине  Сомбор  и  Тарифе  локалних 
комуналних  такси,  која  је  саставни  део  исте,   престаје  да  важи 
Одлука  о  локалним  комунални  таксама  на  територији  Општине 
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Сомбор  и  Тарифа  локалних  комуналих  такси  уз  исту  ("Сл.  лист 
Општине Сомбор" бр. 2/2000, 2/2001, 4/2002, 18/2002, 4/2005, 2/2006 
и 7/2006).

 Члан 17.
Одлука  о  локалним  комуналним  таксама  на  територији 

Општине  Сомбор  и  Тарифа  локалних  комуналних  такси,  која  је 
саставни део исте, ступају на снагу даном доношења, а објавиће се у 
"Сл. листу Општине Сомбор".

Т А Р И Ф А
 ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ 

УЗ ОДЛУКУ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Тарифни број 1.
За  истицање  фирме,  односно  назива  на  пословним 

просторијама  плаћа  се  такса  зависно  од  положајне  зоне  где  се 
пословна просторија налази и то:

У граду Сомбору:
-  за екстра зону 17.600,00 динара
-  за I положајну зону 10.400,00 динара
- за II положајну зону   9.300,00 динара 
-  за III положајну зону   7.100,00 динара

 У насељеним местима:
- за I положајну зону 5.700,00 динара 
- за II положајну зону 5.500,00 динара

Такса из става 1. при обрачуну множи се:

- за пословни простор до 10 м2 коефицијентом 0,25 
- за пословни простор од 10 м2 до 20 м2 коефицијентом    0,50
- за пословни простор од 20 м2 до 50 м2 коефицијентом    0,80
- за пословни простор од 50 м2 до 100 м2 коефицијентом    1,00
- за пословни простор од 100 м2 до 150 м2 коефицијентом    2,50
- за пословни простор од 150 м2 до 200 м2 коефицијентом    4,00
- за пословни простор од 200 м2 до 500 м2 коефицијентом    5,00
- за пословни простор од 500 м2 до 1000 м2 коефицијентом    6,00
- за пословни простор већи од 1000 м2 коефицијентом  10,00.

Подаци о површини пословног простора преузети су из 
података о накнади за коришћење грађевинског земљишта, а могу се 
утврдити  и  теренском  контролом  или  из  других  службених 
евиденција.

Сходно Закону о класификацији делатности и о регистру 
јединица разврставања („Сл. лист СРЈ“ бр. 31/96, .... 74/99) следећим 
таксеним обвезницима такса из става 1. и 2. овог члана увећава се 
коефицијентом, и то:

- Сектор И – Финансијско посредовање – област 65,66 и 67 
коефицијент 3,00. 
Стари  занати  наведени  у  Правилнику  о  одређивању 

послова који се  сматрају  уметничким и старим занатима,  односно 
пословима  домаће  радиности  („Сл.  гласник  РС“  бр.  86/02) 
ослобађају се плаћања таксе. 

Град Сомбор

-  екстра  зона  обухвата  улицу  Краља  Петра  I,  пословни 
простор са излогом у улици Краља Петра  I и пословни простор у 
згради Старе градске куће.

- I положајна зона обухвата улице:  Змај Јовина, Париска, 
Лазе Костића, Трг цара Лазара, Трг Светог Ђорђа, Трг Републике, 
пијаца „У ланцима“, пословни простор са улазом из дворишта ових 
улица и пасажа из улице Краља Петра I.  

-  II положајна зона обухвата пословни простор у оквиру 
„Венца“ са обе стране, који није обухваћен екстра и  I положајном 
зоном.

-  III положајна зона обухвата остале улице и површине у 
граду.

Насељена места

-  I и  II положајна  зона  које  су  утврђене  општинском 
Одлуком о грађевинском земљишту.

            Под фирмом се,  у  смислу Одлуке,  подразумева сваки 
истакнути назив или име на пословном простору које упућује на то 
да правно или физичко лице обавља делатност у том простору.

Обвезници  таксе  за  истицање  фирме  на  пословном 
простору су правна и физичка лица (предузетници).

Такса  за  истицање  фирме  плаћа  се  за  седиште, 
представништво,  пословну  јединицу  и  просторије  ван  седишта 
правног и физичког лица на територији општине Сомбор.

Ако  се  на  једном  пословном  објекту  налази  више 
истакнутих фирми једног  истог  обвезника  такса  се  плаћа  само за 
једну фирму.

Такса  по  овом  тарифном  броју  утврђује  се  годишње 
посебним решењем надлежног одељења, односно сразмерно времену 
истицања  фирме,  а  плаћа  се  тромесечно  најкасније  до  последњег 
дана сваког тромесечја. За другу и сваку наредну истакнуту фирму 
ван седишта обвезника такса се умањује за 50% од прописане таксе.

Утврђивање  и  наплату  таксе  по  овом  тарифном  броју 
врши Одељење за финансије сходно одредбама Закона о пореском 
поступку и пореске администрације.   

Тарифни број 2.
За  држање  моторних,  друмских  и  прикључних  возила, 

осим пољопривредних возила и машина, плаћа се такса зависно од 
зоне пребивалишта, односно седишта власника возила, и то за  I,  II, 
III и IV положајну зону у  Сомбору и за  I и II положајну зону у 
насељеним  местима  општине  Сомбор,  у  складу  са  општинском 
Одлуком о грађевинском земљишту, а обрачунава се на начин:

1. Друмска теретна возила: 

1.1. Камиони,  камионети  и  специјална  моторна  возила 
намењена за превоз одређених терета према носивости:
1.1.1. до 3 тоне за сваку тону 330,00 динара
1.1.2. од 3 до 8 тона:

- основна такса 935,00 динара
- за сваку тону изнад 3 тоне 330,00 динара

1.1.3. Од 8 до 10 тона:
- основна такса 2.660,00 динара
- за сваку тону изнад 8 тона 330,00 динара

1.1.4.  Више од 10 тона:
- основна такса 3.990,00 динара
- за сваку тону изнад 10 тона    330,00 динара

2. Аутобуси, комбибуси по регистрованом седишту
     80,00 динара

3. Радна возила, специјализована адаптирана за превоз 
разних реквизита за путујуће забавне радње, без обзира
на тежину и носивост, за свако возило    265,00 динара

1. Прикључна возила:

4.1. Теретне  приколице,  специјалне  теретне  приколице 
намењене за превоз одређеног терета и приколице према 
носивости

4.1.1. До 3 тоне, за сваку тону 265,00 динара  

4.1.2. Од 3 до 8 тона 
- основна такса 535,00 динара
- за сваку тону изнад 3 тоне 265,00 динара

4.1.3.Од 8 до 10 тона:
- основна такса 2.660,00 динара
- за сваку тону изнад 8 тона 265,00 динара

4.1.1. Више од 10 тона:
- основна такса 2.800,00 динара
- за сваку тону изнад 10 тона    265,00 динара

4.2. Путничке приколице аутобуса по сваком регистрованом 
седишту    135,00 динара 

4.3. Радне  приколице  за  сваку  приколицу  без  обзира  на 
тежину    400,00 динара

Ако носивост друмског теретног возила и возила теретне 
приколице,  приколице  и  возила  теретне  приколице,  односно 
приколице није изражена у целим тонама, такса се плаћа за носивост 
до пола тоне у висини од 50% износа одређеног за једну тону, а за 
носивост изнад пола тоне до једне тоне у пуном износу одређеном за 
целу тону.
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5.  Вучна возила према снази мотора  - тегљачи: 
5.1.  до 66 kV 1.065,00 динара
5.2. од 66 до 96 kV 1.595,00 динара
5.3.  од 96 до 132 kV 1.990,00 динара 
5.4 од 132 до 177 kV 3.330,00 динара
5.5. више од 177 kV 4.660,00 динара

6. Специјална возила за превоз одређених лица за 
свако возило    235,00 динара

7. Путнички  аутомобили  и  комбинована  возила 
(комби), као и преуређена и атестирана возила 
за одмор и камповање према радној запремини 
мотора

7.1. до 900 цм3      720,00 динара
7.2. од 900 до 1350 цм3   1.200,00 динара
7.3. од 1350 до 1800 цм3   1.935,00 динара
7.4. од 1800 до 2500 цм3   3.025,00 динара
7.5. од 2500 до 3150 цм3   7.240,00 динара
7.6. више од 3150 цм3 12.100,00 динара 

1. За путничка возила из тачке 7. овог члана која 
су преуређена за погон на гас, поред таксе из те 
тачке плаћа се за време 12 месеци и такса и то:

8.1. За сва возила    480,00 динара 

8.2. За возила којима се обавља јавни превоз
путника (такси) 1.595,00 динара

Преуређење путничког возила за погон на гас установљава 
се  приликом  његовог  техничког  прегледа  и  уноси  у  саобраћајну 
дозволу отиском округлог печата „ГАС“ пречника 15 мм.

2. За  свако  прикључно  возило  путничких 
аутомобила за одмор и камповање, чија укупна 
тежина  прелази 750 кг,  за  теретне приколице 
носивости до 400 кг,  према радној  запремини 
мотора, а за теретне трицикле носивости преко 
400 кг још 6.600,00 265,00 динара

3. Мотоцикли према радној запремини мотора:
10.1. до 125 цм3    235,00 динара 
10.2. од 125 до 250 цм3    460,00 динара
10.3. од 250 до 500 цм3 1.220,00 динара
10.4. од 500 до 1000 цм3 2.400,00 динара
10.5. више од 1000 цм3 3.630,00 динара

Обвезник  из  овог  тарифног  броја  је  правно  и  физичко 
лице  на  чије  се  име  региструје  моторно,  друмско  и  прикључно 
возило.

Такса по овом тарифном броју плаћа се једном годишње 
приликом регистрације  моторног,  друмског  и прикључног  возила. 
Без  доказа  о плаћеној  такси  по  овом тарифном броју  не  може се 
извршити регистрација ни једног возила.

Таксе  из  овог  тарифног  броја  не  плаћају  органи, 
организације и лица на:

а) друмска моторна возила јединица и установа војске и 
територијалне одбране, иностраних и унутрашњих послова,

б) путничка и теретна возила локалне самоуправе,
в)  друмска  моторна  возила  иностраних  дипломатских  и 

конзуларних  представништава,  ако  је  ослобађање  од  ових  такси 
предвиђено  међународним  споразумом  или  ако  постоји 
реципроцитет,

г)  на  путничке  аутомобиле  и  мотоцикле  војних  и 
цивилних инвалида рата и инвалида рада са 80 или више процената 
телесног оштећења, као и код инвалида код којих постоји телесно 
оштећење које има за последицу неспособност ногу од најмање 60% 
и више, ако им возило служи за њихов лични превоз,

д) друмска моторна возила која јавна комунална предузећа 
користе искључиво у саобраћају на градским улицама за обављање 
своје  делатности,  ватрогасна  моторна  возила  професионалних 
ватрогасних  јединица,  добровољних  ватрогасних  друштава  и 
ватрогасну  службу  организовану  по  прописима  о  заштити  од 
пожара, санитетска возила и возила Црвеног крста,

ђ) путничка возила, аутобусе и комбибусе у власништву 
спортских организација.

Тарифни број 3.
За излагање робе у витринама ван пословних просторија, 

зависно од зоне где се витрина налази, плаћа се годишња такса по 
једном квадратном метру изложбене површине витрине и то:

у граду Сомбору:
- за екстра зону 6.600,00 динара
- за I положајну зону 2.400,00 динара
- за II положајну зону 1.800,00 динара
- за III положајну зону    600,00 динара

у насељеним местима:  
- за I положајну зону 360,00 динара
- за II положајну зону 240,00 динара

Положајне зоне у граду:

-  екстра  зона  обухвата  улицу  Краља  Петра  I,  пословни 
простор са излогом у улици Краља Петра  I и пословни простор у 
згради Старе градске куће 

-  I положајна зона обухвата улице: Змај Јовина, Париска, 
Лазе Костића, Трг цара Лазара, Трг Светог Ђорђа, Трг Републике, 
пијаца „У ланцима“, пословни простор са улазом из дворишта ових 
улица и пасажи из улице Краља Петра I,

-  II положајна зона обухвата пословни простор у оквиру 
„Венца“ са обе стране, који није обухваћен екстра и  I положајном 
зоном,

-  III положајна зона обухвата остале улице и површине у 
граду.

Положајне зоне у насељеним местима: 

- I и II положајна зона за улице утврђене  Одлуком о 
грађевинском земљишту.

Обвезник комуналне таксе из овог тарифног броја је лице 
које  постави  витрину на  основу  решења  Одељења  за  комунаалне 
послове општинске управе општине Сомбор.

Изложбеном  површином  витрине  сматра  се  свака 
површина  витрине која је окренута према улици или пролазу.

Плаћању  комуналне  таксе  из  овог  тарифног  броја  не 
подлеже  излагање  робе  у  излозима  и витринама  које  се  налазе  у 
саставу пословне просторије. 

Утврђивање и наплату таксе из овог тарифног броја врши 
надлежно одељење Општинске управе.

Таксу  из  овог  тарифног  броја  обвезник  плаћа  месечно 
сразмерно времену постављања односно коришћења витрине,  и то 
до 15. у месецу за претходни месец. 

Тарифни број 4.
За држање и коришћење пловних постројења и пловних 

направа  на  води,  осим  пристана  који  се  користи  у  пограничном 
саобраћају,  плаћа се годишња такса у износу од 250,00 динара по 
квадратном метру заузете површине воденог простора.

Утврђивање и наплату таксе из овог тарифног броја врши 
надлежно одељење Општинске управе које издаје решење на основу 
података  које  јој  доставља  Лучка  капетанија  у  Бездану  за  свако 
регистровано пловно постројење или пловну направу.    

Тарифни број 5.
За држање и коришћење чамаца и сплавова на води, осим 

чамаца  које  користе  државни  органи,  органи  територијалне 
аутономије  и  локалне  самоуправе  и  организације  које  врше 
одржавање и обележавање пловних путева, плаћа се годишња такса 
у износу од 25,00 динара по дужном метру пловног објекта.

Такса из овог тарифног броја умењује се за 20%  за чамце 
који немају моторни погон.

 Утврђивање и наплату таксе из овог тарифног броја врши 
надлежно одељење Општинске управе које издаје решење на основу 
података  које  јој  доставља  Лучка  капетанија  у  Бездану  за  сваки 
регистровани чамац  и сплав  на  води,  осим за  чамце које  користе 
државни органи, организације,  органи територијалне аутономије и 
локалне  самоуправе  и  организације  које  одржавају  и  обележавају 
пловне путеве. 

Тарифни број 6.
За држање ресторана и других угоститељских објеката на 

води, плаћа се такса и то:
- за објекте до 70 м2 6.600,00 динара 
- за објекте веће од 70 м2 9.900,00 динара
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Такса  по  овом  тарифном  броју  плаћа  се  годишње  по 
решењу надлежног одељења Општинске управе. 

Промене и престанак делатности у току године не утичу 
на висину доспеле обавезе за таксу. 
 

Тарифни број 7.
За  држање  кућних  и  егзотичних  животиња  плаћа  се 

годишња такса и то:
- за псе са педигреом 550,00 динара 
-  за псе без педигреа 100,00 динара
- за остале животиње 300,00 динара.

Тарифни број 8.
За  коришћење  простора  на  јавним  површинама  или 

испред  пословних  просторија  у  пословне  сврхе  плаћа  се  такса  у 
износу  од  15,00  динара  по  квадратном  метру  дневно  заузете 
површине од стране правних и физичких лица која користе исту. 

Локална  комунална  такса  плаћа  се  и  заузеће  јавне 
површине   ради   постављања  привремених  тезги  за  пригодну 
наменску продају и продају сезонских производа, а обрачунава се у 
петоструком износу из овог тарифног броја.     

Таксу  по  овом  тарифном  броју  утврђује  и  наплаћује 
надлежно  одељење  које  таксеним  обвезницима  издаје  решење 
приликом  издавања  дозволе  за  коришћење  простора  на  јавним 
површинама.

У складу са Одлуком о грађевинском земљишту такса се 
утврђује  у  пуном  износу  из  овог  тарифног  броја  у  граду  за  I 
положајну  зону,  за  II положајну  зону  умањује  се  за  30%,  за  III 
положајну зону умањује се за 40%, за IV положајну зону умањује се 
за 50% и за  V положајну зону умањује се за 60%, а у насељеним 
местима за  I положајну зону умањује се за 60% и за  II положајну 
зону умањује се за 70%.

Изузетно  за  киоске  у  приградско  салашким  насељима 
такса се не плаћа.

Тарифни број 9.
За  држање  апарата  за  забавне  игре  (билијар,  флипери, 

сега-мега игре, игрице на рачунару, пикадо и сл.) такса се утврђује у 
месечном износу по апарату и то:

 у граду Сомбору:
- за   I положајну зону 620,00 динара
- за  II положајну зону 520,00 динара
- за III положајну зону 420,00 динара
- за IV положајну зону 320,00 динара
- за  V положајну зону 270,00 динара

  у насељеним местима:
- за  I положајну зону 420,00 динара
- за II положајну зону 320,00 динара

Ако  су  забавне  игре  основна  делатност  обвезника, 
односно држаоца апарата такса се умањује за 30%.

Таксени обвезник из  овог тарифног броја  је  правно  или 
физичко лице које држи средства за забавне игре.

Таксени  обвезник  дужан  је  да  надлежном  одељењу 
Општинске управе пријави промену стања, односно података битних 
за утврђивање таксе. Такса се плаћа месечно без обзира на број дана 
држања средстава за забавне игре према положајним зонама.

Утврђивање  и  наплату  таксе  врши  надлежно  одељење 
Општинске управе. 

Тарифни број 10.
За  приређивање  музичког  програма  у  угоститељским 

објектима  плаћа  се  такса  месечно  по  ангажману,  зависно  од 
положајне зоне у којој  се  објекат  налази,  у  складу са  Одлуком о 
грађевинском земљишту и то:

у граду Сомбору:
-  за  I положајну зону 660,00 динара по 

наступу
- за  II положајну зону 460,00 динара по наступу
- за III положајну зону 400,00 динара по наступу
- за IV положајну зону 330,00 динара по наступу
- за  V положајну зону 260,00  динара  по  наступу
 
у насељеним местима;

-  за  I положајну зону 400,00 динара по 
наступу

- за  II положајну зону 260,00 динара по наступу

За стални ангажман музичког оркестра плаћа се такса у 
месечном износу и то:

  у граду Сомбору:
- за    I положајну зону 7.700,00 динара 

- за   II положајну зону 5.400,00 динара 
- за  III положајну зону 4.600,00 динара
- за  IV положајну зону 3.800,00 динара
- за  V положајну зону 3.000,00 динара  

у насељеним местима;
- за   I положајну зону 3.300,00 динара 

- за  II положајну зону 2.200,00 динара 

За држање музичких уређаја плаћа се такса у висини од 
30%  од  износа  утврђених  у  ставу  2.  Такса  за  држање  музичких 
уређаја се плаћа месечно.

Уплату локалне комуналне таксе из овог тарифног броја 
врши организатор музичког програма тек након добијања решења 
надлежног  одељења  Општинске  управе  до  15–тог  у  месецу  за 
претходни месец. 

 За  приређивање  свих  врста  музичких  догађаја,  осим 
хуманитарних,  културно  уметничких  и  сличних,  од   којих  се 
остварује  приход   наплатом  улазница  плаћа  се  такса  по 
појединачном догађају и то: 

у граду Сомбору:
-  за све положајне зоне  11.000,00 динара по наступу

у насељеним местима;
-  за све положајне зоне    3.300,00 динара по наступу.

Тарифни број 11.
За постављање и коришћење рекламних паноа-билборда, 

рекламних  ознака,  разапетих  платна  и  других  табли  са 
обавештењима  о раду и пословању правног  лица  и предузетника, 
такса се утврђује по положајним зонама, а плаћа се годишње и то:

Површина паноа
(м2)

Положајна
зона

Висина  таксе 
(годишња у дин.)

до 0,5      екстра зона 9.600,00
од 0,5 до 1   екстра зона 18.000,00
од 1 до 2   екстра зона 24.000,00
од 2 до 3   екстра зона 36.000,00
од 3 до 12   екстра зона 60.000,00
више од 12   екстра зона 90.000,00

до 0,5 I 7.200,00
од 0,5 до 1 I 12.000,00
од 1 до 2 I 18.000,00
од 2 до 3 I 24.000,00
од 3 до 12 I 48.000,00
више од 12 I 63.000,00

 до 0,5 II 4.800,00
од 0,5 до 1 II 9.000,00
од 1 до 2 II 12.000,00
од 2 до 3 II 18.000,00
од 3 до 12 II 30.000,00
више од 12 II 45.000,00

до 0,5 III 3.600,00
од 0,5 до 1 III 6.300,00
од 1 до 2 III 8.400,00
од 2 до 3 III 12.600,00
од 3 до 12 III 21.000,00
више од 12 III 31.500,00

 
Такса  из  овог  тарифног  броја  плаћа  се  и  за   рекламне 

паное  и  натписе  постављене   на  посебним  објектима  за 
рекламирање,  плакатирање  и  оглашавање;  зидовима  и  крововима 
зграда;  оградама;   стубовима  јавне  расвете,   конзолним  и 
ротирајућим рекламним таблама; транспарентиним таблама између 
стубова  и  на  објектима  (разапета  платна)  и  другим  сличним 
обjeктима,  у појасу улице окренутим ка јавној површини.
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          ПОЛОЖАЈНЕ ЗОНЕ:
 Екстра  зона обухвата  улице:  Краља  Петра  I,  Венац 

Војводе  Степе  Степановића, Венац Војводе  Радомира  Путника, 
Венац Војводе Петра Бојовића, Венац Војводе Живојина Мишића и 
све улице унутар Венаца. 

I   зона   обухвата  улице:  XII Војвођанске  ударне  бригаде, 
Бездански пут, Матије Гупца, Максима Горког, Првомајски булевар, 
Јосипа  Панчића,  21.  Oктобра,  Филипа  Кљајића,  Коњовићева, 
Војвођанска,   Карађорђева,  Милоша  Обилића,  Апатински  пут  и 
Стапарски пут.

II   зона   обухвата  улице:  Кљајићевски  пут,  Браће 
Миладинов, Гаковачки пут  и све  остале улице које су саставни део 
магистралног  пута  (државни  пут  I реда)  и  регионалног  пута 
(државни  пут  II реда)  која  пролазе  кроз  насељена  места  општине 
Сомбор.

III    зона    обухавта  све  остале  улице  на  подручју  града 
Сомбора  и деловe локалног пута који пролази кроз насељено место.

Обвезник  таксе  из  овог  тарифног  броја  је  власник, 
односно корисник рекламног паноа или друге табле, као и власник 
плаката или огласа. Утврђивање таксе врши Одељење за комуналне 
послове, а наплату Одељење за финансије.

Таксу  из  овог  тарифног  броја  обвезник  плаћа  унапред 
(месечно у висини 1/12 годишњег износа таске и то до 5. у месецу за 
текући месец),  по претходно издатом решењу надлежног Одељења 
општинске управе.

За  истицање  објава  и  огласа  (плакате)  на  рекламним 
паноима и другим таблама плаћа се такса у износу од 20,00 динара 
по комаду. Такса се плаћа унапред по добијању решења надлежног 
одељења Општинске управе.

Такса се не плаћа за читуље, као ни за објаве и огласе који 
се  односе  на  делатности  државних  органа,  органа  и  организација 
територијалне аутономије и локалне самоуправе.

Тарифни број 12.
За  коришћење  слободних  површина  за  кампове, 

постављање шатора или других објеката за привремено коришћење, 
плаћа се такса у износу од 6,60 динара дневно по једном квадратном 
метру заузете површине. 

Обвезник  таксе  из  овог  тарифног  броја  је  правно  или 
физичко лице корисник поменутих површина.

Такса  по  овом  тарифном  броју  плаћа  се  приликом 
издавања дозволе за коришћење поменутих површина.

Тарифни број 13.
За заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за 

извођење  грађевинских  радова  (постављање  ограде  градилишта, 
градилишне скеле и сл.) плаћа се комунална такса унапред  у износу 
од  7,50  динара   по  квадратном  метру  заузете  јавне  површине   и 
утврђује се у дневном износу.

Таксу  по  овом  тарифном  броју  плаћа  инвеститор   за 
период од дана почетка градње, односно заузећа јавне површине до 
завршетка радова, односно уклањања материјала.

Таксу  по  овом  тарифном  броју  утврђује  и  наплаћује 
надлежно Одељење Општинске управе  које таксеним обвезницима 
издаје решење заједно са издавањем дозволе за коришћење простора 
на јавним површинама.   

У складу са Одлуком о грађевинском земљишту такса се 
утврђује  у  пуном  износу  из  овог  тарифног  броја  у  граду  за  I 
положајну  зону,  за  II положајну  зону  умањује  се  за  30%,  за  III 
положајну зону умањује се за 40%, за IV положајну зону умањује се 
за 50% и за  V положајну зону умањује се за 60%, а у насељеним 
местима за  I положајну зону умањује се за 60% и за  II положајну 
зону умањује се за 70%.

Такса   по  овом  тарифном  броју  не  плаћа  се  ако  се 
заузимање  јавне  површине  врши  за  изградњу,  реконструкцију  и 
одржавање коловоза, тротоара или друге јавне површине, отклањање 
хаварије  на  инсталацијама  водовода,  канализације  и  топловода,  а 
када  ове радове  изводе  јавна  предузећа у сврху довођења објекта 
функцији.

РС-АПВ
СО СОМБОР
Број: 434-30/2007-V ПРЕДСЕДНИК СО,
Дана: 14.02.2008.          Вељко Стојновић, проф., с.р.

     С о м б о р

11.
            На основу члана 6. и 60. Закона о финансирању локалне 
самоуправе  ("Сл.  гласник  РС"  бр.  62/06),  члана  98.  Закона  о 
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 47/03 и 34/06)  и члана 
30. Статута Општине Сомбор ("Сл. лист Општине Сомбор" бр. 7/02 
и 16/02), Скупштина Општине Сомбор је на наставку 34. седнице 
одржаном 14.02.2008. године, донела 

О Д Л У К У
О ДРУГИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОМБОР

Члан 1.
После члана 4. додаје се нови члан, који гласи:

" Члан 4а
Лице које на  јавној површини постави објекат,  уређај  и 

предмет  без  одобрења   надлежног  органа  обвезник  је  локалне 
комуналне  таксе,  у  периоду  коришћења  простора  на  јавној 
површини,  у петоструком износу.

Решење  којим  се  утврђује  обавеза  плаћања  локалне 
комуналне  таске  из  став  1.  овог  члана  доноси  по  службеној 
дужности  Одељење  за  комуналне  послове  општинске  управе 
општине  Сомбор,  на  основу  записника  надлежног  инспектора 
Одељења за комуналне послове.

Решење  из  става  2.  овог  члана  садржи:  локацију, 
површину  која  је  заузета  односно  изложена,   време  коришћења 
заузетог простора и висину накнаде за заузеће.

Изузетно,  уколико  се  не  може  утврдити   период 
коришћења  простора  на  јавној  површини  из  става  1.  овог  члана, 
лице  је  обвезник  локалне  комуналне  таксе  за  период  на  који  се 
најдуже  издаје  решење  у  складу  са  посебном  Одлуком,  односно 
Правилником."

Члан 2.
У члану 23. иза става 3. додаје се нови став 4.,  који гласи:
"Дозвољава  се  заузеће  јавне  површине  за  продају 

сезонских производа: лубеница, диња и новогодишњих јелки према 
Решењу Одељења за комуналне послове и то јавној површини чије 
заузеће одобри надлежна служба Одељења за комуналне послове.

Решење из става 1. овог члана садржи период на који се 
дозвољава заузеће јавне површине,  локацију  и висину накнаде за 
заузеће."

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у "Службеном листу Oпштине Сомбор."

РС-АПВ
СО СОМБОР
Број: 352-986/2007-V ПРЕДСЕДНИК СО,
Дана: 14.02.2008.          Вељко Стојновић, проф., с.р.
     С о м б о р

12.
На основу члана 74. став 2., члана 76. став 2. и члана 81. 

став 4. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 47/03 и 
34/06),  члана  18.  тачка  7.  Закона  о  локалној  самоуправи  ("Сл. 
гласник  РС"  бр.  9/02,  33/04  и  135/04),  члана  6.  и  60.  Закона  о 
финансирању  локалне  самоуправе  ("Сл.  гласник  РС"  бр.  62/06), 
члана  2а  Закона  о пореском поступку  и  пореској  администрацији 
("Сл. гласник РС" бр. 80/02 и 61/07),  и члана 30. Статута Општине 
Сомбор ("Сл. лист Општине Сомбор" бр. 7/02 и 16/02), Скупштина 
Општине Сомбор је на наставку 34. седнице одржаном 14.02.2008. 
године, донела 

О Д Л У К У
О ШЕСТИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ

Члан 1.
У Одлуци о грађевинском земљишту ("Сл. лист Општине 

Сомбор"  бр.  4/05,  2/06,  5/06  и  6/07),  у  члану  1.  после  речи 
"насељеним местима" уместо тачке ставља се зарез и додају речи "и 
начин наплате и контроле утврђивања и плаћања накнада".
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Члан 2.
У члану 7. у ставу 2. уместо речи "средства од накнада" 

треба да стоји "приходи од буџета Општине Сомбор од наплаћених 
накнада".

Члан 3.
У члану 11. у ставу 1. алинеја 3. бришу се речи "површини 

парцеле или".

Члан 4.
У  члану  13.  после  речи  "стамбеног"  додају  се  речи  "и 

пословног".

Члан 5.
Члан 14. мења се и гласи:
"Формирање трошкова уређивања грађевинског земљишта 

врши се на следећи начин:
а) за стамбене објекте:
-  стамбене  просторије  у  сутерену,  приземљу,  на 

спратовима,  поткровљу,  мансарди,  рачунају се  са  100% износа  из 
члана 13. ове одлуке,

-  помоћне  просторије  у  оквиру  стамбеног  објекта 
(ходници  и  степеништа,  подрумске  етаже,  гаража,  лођа,  тераса, 
наткирвени улаз, балкон) и пратећи објекти (шупе, летње кухиње, 
оставе и друго) рачунају се са 50% износа из члана 13. ове одлуке,

-  стамбени  објекти  салашког  типа  рачунају  се  са  50% 
износа из члана 13. ове одлуке,

- објекти за одмор - викенд куће које се граде у зонама 
викенд-насеља и рубном рпеделу грађевинског реона рачунају се са 
50% износа из члана 13. ове одлуке,

б) за пословне објекте:
-  пословни  простор:  продајни  простор,  канцеларије, 

радионице,  складишни  простор,  надстрешнице,  индустријски 
објекти,  помоћне  просторије  које  су  припадајући  део  пословног 
простора  (ходник,  степениште  и  сл.),  као  и  други  објекти  и 
просторије које нису припадајући део пословног простора, а служе 
за обављање пословне делатности,  рачунају се са  100% износа  из 
члана 13. ове одлуке,

в) за пољопривредне објекте:
-  сви  објекти  који  служе  за  узгој,  производњу  и 

складиштење  пољопривредних  производа,  објекти  за  смештај 
пољопривредних машина и алата, као и воћарске кућице и слично, 
рачунају се са 35% износа из члана 13. ове одлуке,

г) за остале објекте:
- за  објекте у функцији спорта ирекреације,  образовања, 

културе,  здравства,  хидрофорске  кућице,  трафо-станице,  антенски 
стубови и сл. рачунају се са 50% износа из члана 13. ове одлуке.

Приликом  промене  намене  објеката  из  једне  у  другу 
категорију, плаћа се само разлика у износу трошкова за уређивање 
грађевинског земљишта утврђена претходним ставом овог члана."

Члан 6.
Члан 15. мења се и гласи: 
"Накнада  за  уређивање  грађевинског  земљишта  за 

изградњу  стамбених  и  пословних  објеката  у  свим  положајним 
зонама у граду и насељеним местима обрачунава се према укупној 
нето површини простора који се гради на следећи начин:

- за првих 500 м2 површине објекта који се гради накнада 
се обрачунава у износу из члана 13. и 14. ове одлуке, 

- за површину од 501-ог м2 до 1000-ог м2 објекта који се 
гради накнада се умањује за 15% у односу на вредности из члана 13. 
и 14. ове одлуке,

- за површину од 1001-ог м2 до 1500-ог м2 објекта који се 
гради накнада се умањује за 30% у односу на вредности из члана 13. 
и 14. ове одлуке,

- за површину од 1501-ог м2 до 2000-ог м2 објекта који се 
гради накнада се умањује за 45% у односу на вредности из члана 13. 
и 14. ове одлуке,

- за површину од 2001-ог м2 до 2500-ог м2 објекта који се 
гради накнада се умањује за 60% у односу на вредности из члана 13. 
и 14. ове одлуке,

- за површину од 2501-ог м2 до 3000-ог м2 објекта који се 
гради накнада се умањује за 75% у односу на вредности из члана 13. 
и 14. ове одлуке,

- за површину од 3001-ог м2 објекта који се гради накнада 
се  умањује  за  90% у односу на  вредности из  члана  13.  и 14.  ове 
одлуке."

Члан 7.
Члан 16. мења се и гласи:
"Уколико се гради, дограђује или надграђује стамбени или 

пословни објекат  укупне  нето  површине  до  100  м2,  вредности  из 
члана 13. умањују се:

- за 30% за водоводну мрежу и фекалну канализацију и 
50% за коловоз, тротоар,  јавну расвету, НН мрежу и атмосферску 
канализацију (односи се на све улице у III, IV и V положајној зони у 
граду, осим индустријске зоне и свих обилазница у граду,

- 80% за све положаје у насељеним местима".

Члан 8.
У члану 17.  у  ставу  2.  бришу се речи "до улице Проте 

Матеје Ненадовића" брише се тачка и додају речи "Апатински пут, 
Филипа Кљајића, Матије Губца, 21. октобра, 12. војвођанске ударне 
бригаде, Коњовићева, Војвођанска",

-  у  ставу  3.  бришу  се  речи  "Апатински  пут  до  улице 
Максима  Горког,  Војвођанска,  Филипа  Кљајића,  12.  војвођанке 
ударне  бригаде  до  Солунских  бораца,  21.  октобра,  Коњовићева, 
Матије Гупца",

-  у  ставу  4.  бришу  се  речи  "Апатински  пут  до  улице 
Максима  Горког,  12.  војвођанске  ударне  бригаде  од  Солунских 
бораца",

-  у  ставу 4.  после речи  "Излетничка"  брише  се  тачка  и 
додају речи "индустријска зона и све обилазнице око Сомбора".

Члан 9.
Члан 19. се брише.

Члан 10.
У члану 20. после речи "извођење радова" додају се речи 

"и изгради објекат веће површине".
Додаје се нови став 2. који гласи:
"У  случају  да  се  изгради  површина  мања  од 

документацијом  одобрене,  инвеститор  нема  право  на  умањење 
обрачунате накнаде за уређивање грађевинског земљишта".

Став 2. постаје став 3.

Члан 11.
У члану 21. додаје се нови став 2. који гласи:
"Уговор  са  инвеститором  закључује  Одељење  за 

комуналне послове, а наплату накнаде и контролу вршиће надлежни 
одсек  Одељења  за  финансије  у  складу  са  одредбама  Закона  о 
пореском поступку и пореској администрацији".

Члан 12.
У члану 22. алинеја 2. мења се и гласи:
"-  у  ратама,  и  то  уплатом учешћа  од  20%,  а  преостали 

износ у највише 36 месечних рата,  које се ревалоризују индексом 
цена на мало рачунајући од дана уплате учешћа, па до доспећа рате 
за  плаћање.  У  случају  кашњења  уплате  уговорене  обавезе  у 
уговореном  року,  обрачунава  се  камата  у  складу  са  чланом  75. 
Закона о пореском поступку и пореској администрацији".

Члан 13.
У члану 23. у ставу 1. речи "и за правна лица" замењују се 

речима "или за правна лица".

Члан 14.
У члану 24. после речи "грађевинског земљишта" бришу 

се речи "исплати у целости" и замењују речима "уплати одједном у 
целости".

Члан 15.
У члану 27. став 3. мења се и гласи:
"Ако  је  прикључак  грађен  из  средстава  самодоприноса, 

подносилац захтева  плаћа  износ од 30% накнаде.  Висина накнаде 
утврђује  се  на  основу  просечних  трошкова  изградње  уличног 
колектора  фекалне  канализације,  односно  водоводне  линије,  за 
територију  насеља  у  текућој  години,  коју  доноси  извршни  орган 
посебним решењем."

Став 4. мења се и гласи:
"Подносилац  који  је  учествовао  у  суфинансирању 

изградње  уличног  колектора  фекалне  канализације,  односно 
водоводне линије, ослобађа се плаћања накнаде у износу од:

- 100% уколико се захтев за прикључење поднесе у првој 
години  након  изградње  уличног  колектора  фекалне  канализације, 
односно водоводне линије,
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- 80% уколико се захтев за прикључење поднесе у другој 
години  након  изградње  уличног  колектора  фекалне  канализације, 
односно водоводне линије,

- 70% уколико се захтев за прикључење поднесе у трећој 
години  након  изградње  уличног  колектора  фекалне  канализације, 
односно водоводне линије,

- 50% уколико се захтев за прикључење поднесе у четвртој 
години  након  изградње  уличног  колектора  фекалне  канализације, 
односно водоводне линије,

- 30% уколико се захтев за прикључење поднесе у петој и 
у  наредним  годинама  након  изградње  фекалне  канализације, 
односно водоводне линије".

Члан 16.
У  члану  32.  после  речи  "локалном  листу  Општине 

Сомбор" додају се речи "или у дневном листу као и на веб сајту (web 
site) Општине Сомбор".

Члан 17.
У члану 37. став 1. у тачки 1. после речи "лична карта" 

додају се речи "за физичка лица". У истој тачки бришу се речи "а ако 
је приватни предузетник и матични број радње из регистра радњи".

Тачка 2. мења се и гласи: 
"За  предузетнике  и  правна  лица  извод  из  регистра 

привредних субјеката".

Члан 18.
У члану 50. став 1. тачка 1. после речи "лица" додају се 

речи "за предузетнике и правна лица извод из регистра привредних 
субјеката".

Тачка  2.  се  брише,  тачка  3.  постаје  тачка  2.,  а  тачка  4. 
постаје тачка 3.

Члан 19.
У члану 64. став 4. мења се и гласи:
"На основу акта из става 3. овог члана,  уговор о закупу 

закључује  Одељење  за  комуналне  послове,  а  наплату  и  контролу 
обављаће надлежни одсек Одељења за финансије".

Члан 20.
У члану 65. став 4. мења се и гласи:
"У износ закупнине урачунати су трошкови припремања 

грађевинског земљишта".

Члан 21.
У члану 66. ставу 1. тачка 2. мења се и гласи:
"У ратама и то 20% закупнине плаћа се у року од 8 дана од 

дана закључења уговора, а преостали износ у највише 36 месечних 
рата, које се ревалоризују индексом раста цена на мало, рачунајући 
од дана  уплате  учешћа па  до доспећа  рате  за  плаћање.  У случају 
кашњења уплате уговорене обавезе у уговореном року, обрачунава 
се  камата  у  складу  са  чланом  75.  Закона  о  пореском  поступку  и 
пореској администрацији".

Члан 22.
У члану 82. уместо броја "76" треба да стоји "78".

Члан 23.
У  члану  84.  уместо  броја  "0,006162"  треба  да  стоји 

"0,0068".

Члан 24.
Члан 93. мења се и гласи: 
"Наплату накнаде за уређење грађевинског земљишта на 

територији Општине Сомбор у складу са одредбама ове одлуке врши 
надлежни одсек Одељења за финансије. За наплату накнаде, обрачун 
камате  и  принудну  наплату,  примењују  се  одредбе  Закона  о 
пореском поступку и пореској администрацији".

Члан 25.
Члан 94. мења се и гласи: 
"Накнада за коришћење грађевинског земљишта утврђује 

се посебним решењем Одељења за финансије. Наплату од правних 
лица  и  предузетника  врши  надлежни  одсек  за  финансије,  а  од 
физичких лица на територији града надлежна служба ЈКП "Чистоћа" 
из Сомбора под условима који се уређују посебним уговором који 
закључују председник општине и ЈКП "Чистоћа".

Накнада  из  става  1.  овог  члана  плаћа  се  месечно.  За 
наплату, обрачун камате и принудну наплату примењују се одредбе 
Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Обвезник  накнаде  дужан  је  да  надлежном  одсеку 
Одељења за финансије  пријави сваку промену података битних за 
утврђивање, наплату и контролу обавеза за коришћење грађевинског 
земљишта најкасније у року од 10 дана од дана настанка промене".

Члан 26.
У  случају  када  је  поступак  утврђивања  и  уговарања 

накнаде за уређење земљишта, као и поступак јавног надметања за 
давање у закуп осталог грађевинског земљишта започет пре ступања 
на снагу ове одлуке, исти се настављају по одредбама које су важиле 
до дана њеног ступања на снагу.

Члан 27.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у "Службеном листу општине Сомбор."

РС-АПВ
СО СОМБОР
Број: 418-58/2007-V ПРЕДСЕДНИК СО,
Дана: 14.02.2008.          Вељко Стојновић, проф., с.р.
     С о м б о р

13.
На основу члана 18. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 

гласник РС" бр. 9/02, 33/04, 135/04 и 62/06), чланова 6. и 60. Закона о 
финансирању локалне самоуправе  ("Сл.  гласник  РС"  бр.  62/06),  и 
члана 16. Статута Општине Сомбор ("Сл. лист Општине Сомбор" бр. 
7/02  и  16/02)  Скупштина  Општине  Сомбор  је,  на  наставку  34. 
седнице одржаном 14.02.2008. године, донела 

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И ГАРАЖА 
НА КОЈИМА ЈЕ НОСИЛАЦ ПРАВА КОРИШЋЕЊА 

ОПШТИНА СОМБОР

Члан 1.
У члановима 23., 26., 30., 32., 33., 35., 43., 47., 49а, 51. и 

51а Одлуке о давању у закуп пословних простора и гаража на којима 
је носилац права коришћења Општина Сомбор ("Сл. лист Општине 
Сомбор" бр. 4/2000, 3/02 и 11/03), бришу се речи "Извршни одбор" и 
стављају речи "извршни орган" у одговарајућем падежу.

Члан 2.
У члану 9. Одлуке из претходног члана први став се мења 

и гласи: "Износ постигнут на јавном надметању чини закупнину за 
први месец у складу са одредбама ове Одлуке и накнаду за уређење 
грађевинског земљишта".

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у "Службеном листу Општине Сомбор".

РС-АПВ
СО СОМБОР
Број: 361-260/2007-V ПРЕДСЕДНИК СО,
Дана: 14.02.2008.          Вељко Стојновић, проф., с.р.
     С о м б о р

14.  
На основу члана 6. и 60. Закона о финансирању локалне 

самоуправе  ("Сл.  гласник  РС"  бр.  62/06),  члана  98.  Закона  о 
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 47/03 и 34/06)  и члана 
30. Статута Општине Сомбор ("Сл. лист Општине Сомбор" бр. 7/02 
и 16/02), Скупштина Општине Сомбор је на наставку 34. седнице 
одржаном 14.02.2008. године, донела 

О Д Л У К У
О ДРУГИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗА ИЗДАВАЊЕ 
ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ 

ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОМБОР

Члан 1.
У  Одлуци  о  условима,  начину  и  поступку  за  издавање 

локација  за  постављање  мањих  монтажних  објеката  на  јавним 
површинама  на  територији  Општине  Сомбор ("Сл.  лист  Општине 
Сомбор" бр. 12/2005 и 12/2006), члан 32. мења се и гласи:
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"Вредност бода из члана 30. ове одлуке за 2008. годину 
износи  30,00  динара.  Вредност  бода  за  сваку календарску годину 
усклађује се након доношења одлуке о буџету".

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у "Службеном листу општине Сомбор."

РС-АПВ
СО СОМБОР
Број: 353-40/2007-V ПРЕДСЕДНИК СО,
Дана: 14.02.2008.          Вељко Стојновић, проф., с.р.
     С о м б о р

15.
На основу члана 6., 7., 9., 10. и 60. Закона о финанирању 

локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 62/06), и чланова 30. и 93., 
а у вези са чланом 21. став 1. Статута Општине Сомбор ("Сл. лист 
Општине Сомбор" бр. 7/02 и 16/02), Скупштина Општине Сомбор је, 
на наставку 34. седнице одржаном 14.02.2008. године, донела

О  Д  Л  У  К  У
О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

Члан 1.
У Одлуци  о  општинским  административним  таксама,  у 

Тарифи за општинске административне таксе  ("Сл.  лист  Општине 
Сомбор" бр. 15/06):

У Тарифном броју 1. у ставу 1.
у тачки 1. износ "75,00 динара" замењује се износом "85,00 динара",
у  тачки  2.  износ  "215,00  динара"  замењује  се  износом  "235,00 
динара". 

У Тарифном броју 2. износ "75,00 динара" замењује се 
износом "85,00 динара".

У Тарифном броју 3.  износ "107,00 динара" замењује се 
износом "120,00 динара".

У Тарифном броју 4.  износ "537,00 динара" замењује се 
износом "590,00 динара".

У Тарифном броју 5.
у  ставу  1.  износ  "107,00  динара"  замењује  се  износом  "120,00 
динара",
у  ставу  2.  износ  "107,00  динара"  замењује  се  износом  "120,00 
динара",
у ставу 3. а)  износ  "75,00  динара"  замењује  се  износом  "85,00 
динара",

б)  износ  "107,00  динара"  замењује  се  износом  "120,00 
динара",
у  ставу  4.  износ  "107,00  динара"  замењујесе  износом  "120,00 
динара".

У Тарифном броју 6.
у  ставу  1.  износ  "322,00  динара"  замењује  се  износом  "355,00 
динара",
у  ставу  2.  износ  "537,00  динара"  замењује  се  износом  "590,000 
динара",
у ставу 3.  износ  "1.290,00 динара"  замењује се  износом "1.420,00 
динара".

У Тарифном броју 7.
у  алинеји  1.  износ  "623,00  динара"  замењује  се  износом  "685,00 
динара"
у алинеји 2. износ "2.311,00 динара" замењује се износом "2.540,00 
динара".

У Тарифном броју 8. износ "537,00 динара" замењује се 
износом "590,00 динара".

У Тарифном броју 9.
у ставу 1. износ "11.825,00 динара" замењује се износом " 13.010,00 
динара",
у ставу 2.  износ  "5.912,00 динара"  замењује се  износом "6.505,00 
динара",

у ставу 3. износ "2.687,00 динара" замењује се износом " 2.955,00 
динара".

У Тарифном броју 10.
у  ставу  1.  износ  "322,00  динара"  замењује  се  износом  "355,00 
динара",
у ставу 2. износ "1.075,00 динара" замењује се износом " 1.185,00 
динара",
у  ставу  3.  износ  "161,00  динара"  замењује  се  износом  "180,00 
динара".

У Тарифном броју 11.
у  алинеји  1.  износ  "516,00  динара"  замењује  се  износом  "570,00 
динара",
у  алинеји  2.  износ  "516,00  динара"  замењује  се  износом  "570,00 
динара",

У Тарифном броју 12.
у ставу 1.  износ  "1.075,00 динара"  замењује се  износом "1.185,00 
динара",
у  ставу  2.  износ  "322,00  динара"  замењује  се  износом  "355,00 
динара",
у  ставу  3.  износ  "537,00  динара"  замењује  се  износом  "590,00 
динара",
у  ставу  4.  износ  "215,00  динара"  замењује  се  износом  "235,00 
динара".

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у "Службеном листу општине Сомбор."

РС-АПВ
СО СОМБОР
Број: 434-24/2007-I/01 ПРЕДСЕДНИК СО,
Дана: 14.02.2008.          Вељко Стојновић, проф., с.р.
     С о м б о р

16.
На  основу  члана  6.  тачка  12.,  члана  7.  и  60.  Закона  о 

финанирању  локалне  самоуправе  ("Сл.  гласник  РС"  бр.  62/06),  и 
чланова 30. и 93., а у вези са чланом 21. став 1. Статута Општине 
Сомбор ("Сл. лист Општине Сомбор" бр. 7/02 и 16/02), Скупштина 
Општине Сомбор је, на наставку 34. седнице одржаном 14.02.2008. 
године, донела

О  Д  Л  У  К  У
О ДРУГИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О НАКНАДАМА ЗА УСЛУГЕ 
КОЈЕ ОПШТИНСКА УПРАВА ВРШИ ДРУГИМ ЛИЦИМА

Члан 1.
У Одлуци о накнадама за услуге које Општинска управа 

врши другим лицима ("Сл. лист Општине Сомбор" број 15/06 и 2/07) 
у члану 1., ставу 1.:

у тачки 1.
у  алинеји  1.  износ  "107,00  дин."  замењује  се  износом  "120,00 
динара",
у  алинеји  2.  износ  "8.600,00  дин."  замењује  се  износом  "9.460,00 
динара",

у тачки 2.
у ставу 1. износ "322,00 дин." замењује се износом "355,00 динара",
у ставу 2. износ "107,00 дин." замењује се износом "120,00 динара",
у ставу 3. износ "27,00 дин." замењује се износом "30,00 динара",

у тачки 3. износ "86,00 дин." замењује се износом "95,00 
динара",

у  тачки  4. износ  "752,00  дин."  замењује  се  износом 
"825,00 динара",

у  тачки  5. износ  "322,00  дин."  замењује  се  износом 
"355,00 динара",

у тачки 6.
у ставу 1. износ "322,00 дин." замењује се износом "355,00 динара",
у ставу 2. износ "537,00 дин." замењује се износом "590,00 динара",
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у тачки 7.
у алинеји  1.  износ  "3.193,00  дин."  замењује  се  износом  "3.510,00 
динара",
у  алинеји  2.  износ  "5.203,00  дин."  замењује  се  износом  "5.725,00 
динара",
у  алинеји  3.  износ  "3.902,00  дин."  замењује  се  износом  "4.290,00 
динара",
у  алинеји  4.  износ  "3.902,00  дин."  замењује  се  износом  "4.290,00 
динара",
у алинеји 5. износ "10.288,00 дин." замењује се износом "11.320,00 
динара",
у  алинеји  6.  износ  "5.203,00  дин."  замењује  се  износом  "5.725,00 
динара",
у  алинеји  7.  износ  "3.902,00  дин."  замењује  се  износом  "4.290,00 
динара",

у тачки 9. 
износ "215,00 дин." замењује се износом "235,00 динара",

у тачки 10.
у  алинеји  1.  износ  "537,00  дин."  замењује  се  износом  "590,00 
динара",
у  алинеји  2.  износ  "1.075,00  дин."  замењује  се  износом  "1.185,00 
динара",
у  алинеји  3.  износ  "1.612,00  дин."  замењује  се  износом  "1.775,00 
динара",
у  алинеји  4.  износ  "1.612,00  дин."  замењује  се  износом  "1.775,00 
динара",
у  алинеји  5.  износ  "752,00  дин."  замењује  се  износом  "825,00 
динара",

у тачки 11.
у алинеји  1.  износ  "1.075,00  дин."  замењује  се  износом  "1.185,00 
динара",
у  алинеји  2.  износ  "2.150,00  дин."  замењује  се  износом  "2.365,00 
динара",
у  алинеји  3.  износ  "3.225,00  дин."  замењује  се  износом  "3.550,00 
динара",

у тачки 12.
у  алинеји  1.  износ  "537,00  дин."  замењује  се  износом  "590,00 
динара",
у  алинеји  2.  износ  "1.075,00  дин."  замењује  се  износом  "1.185,00 
динара",
у  алинеји  3.  износ  "1.612,00  дин."  замењује  се  износом "1.775;00 
динара",

у тачки 13.
у  алинеји  1.  износ  "537,00  дин."  замењује  се  износом  "590,00 
динара",
у  алинеји  2.  износ  "1075,00  дин."  замењује  се  износом  "1.185,00 
динара",
у  алинеји  3.  износ  "2.419,00  дин."  замењује  се  износом  "2.660,00 
динара",
у  алинеји  4.  износ  "1.612,00  дин."  замењује  се  износом "1.775;00 
динара",
у  алинеји  5.  износ  "2.150,00  дин."  замењује  се  износом  "2.365,00 
динара",
у  алинеји  6.  износ  "2.687,00  дин."  замењује  се  износом  "2.995,00 
динара",
у  алинеји  7.  износ  "1.612,00  дин."  замењује  се  износом "1.775;00 
динара",

у тачки 14.
у  алинеји  1.  износ  "537,00  дин."  замењује  се  износом  "590,00 
динара",
у  алинеји  2.  износ  "1.075,00  дин."  замењује  се  износом  "1.185,00 
динара",
у  алинеји  3.  износ  "2.419,00  дин."  замењује  се  износом  "2.660,00 
динара",
у  алинеји  4.  износ  "1.612,00  дин."  замењује  се  износом "1.775;00 
динара",
у  алинеји  5.  износ  "2.150,00  дин."  замењује  се  износом  "2.365,00 
динара",
у  алинеји  6.  износ  "1.827,00  дин."  замењује  се  износом  "2.060,00 
динара",
у  алинеји  7.  износ  "2.687,00  дин."  замењује  се  износом  "2.995,00 
динара",
у  алинеји  8.  износ  "1.612,00  дин."  замењује  се  износом "1.775;00 
динара",

у тачки 15. износ  "2.150,00  дин."  замењује  се  износом 
"2.365,00 динара",

у  тачки  17. у  ставу  1.,  иза  табеларног  приказа 
Трошковника  рада  комисије  за  технички  преглед  изграђених 
стамбених,  пословних,  пољопривредних  и  других  објеката,  износ 
"9.000,00 дин.", замењује се износом "9.900,00 динара", 

у тачки 18.
у алинеји 1. износ "42.000,00 дин." замењује се износом "46.200,00 
динара",
у алинеји 2. износ "18.000,00 дин." замењује се износом "19.800,00 
динара",

у тачки 19. у ставу 1:
у алинеји 1. износ "20.000,00 дин." замењује се износом "22.000,00 
динара",
у алинеји 2. износ "32.000,00 дин." замењује се износом "35.200,00 
динара",
у  алинеји  3.  износ  "6.000,00  дин."  замењује  се  износом  "6.600,00 
динара",

у тачки 20.
у алинеји  1.  износ  "1.419,00  дин."  замењује  се  износом  "1.560,00 
динара",
у  алинеји  2.  износ  "1.752,00  дин."  замењује  се  износом  "1.925,00 
динара",
у  алинеји  3.  износ  "2.085,00  дин."  замењује  се  износом  "2.295,00 
динара",

у тачки 21.
у  алинеји  1.  износ  "140,00  дин."  замењује  се  износом  "155,00 
динара",
у  алинеји  2.  износ  "183,00  дин."  замењује  се  износом  "200,00 
динара",
у алинеји 3. износ "97,00 дин." замењује се износом "105,00 динара".

Члан 2.
У члану 6. Одлуке, став 3. мења се и гласи:
"Ослобађају се плаћања накнада утврђених у члану 1. ове 

Одлуке и то: у тачки 2., став 3., тачки 3. и од тачке 10. закључно са 
тачком  16.,  државни  органи,  органи  територијалне  аутономије  и 
органи локалне самоуправе."

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у "Службеном листу општине Сомбор."

РС-АПВ
СО СОМБОР
Број: 434-25/2007-I/01 ПРЕДСЕДНИК СО,
Дана: 14.02.2008.          Вељко Стојновић, проф., с.р.
     С о м б о р

17.
На  основу  члана  6.,  19.  и  60.  Закона  о  финансирању 

локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 62/06), члана 36. Закона о 
туризму ("Сл. гласник РС" бр. 45/05) и члана 30. Статута Општине 
Сомбор ("Сл. лист Општине Сомбор" бр. 7/02 и 16/02), Скупштина 
Општине Сомбор је на наставку 34. седнице одржаном 14.02.2008. 
године, донела 

О Д Л У К У
О ТРЕЋИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ПЛАЋАЊУ БОРАВИШНЕ ТАКСЕ

Члан 1.
У Одлуци о плаћању боравишне таксе ("Сл. лист Општине 

Сомбор" бр. 7/02, 11/03 и 5/06) у члану 4. став 1.: 
- у тачки 1. број "60,00" замењује се бројем "80,00",
- у тачки 2. број "60,00" замењује се бројем "80,00",
- у тачки 3. број "60,00" замењује се бројем "80,00",
- у тачки 4. број "60,00" замењује се бројем "80,00".

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у "Службеном листу општине Сомбор."
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РС-АПВ
СО СОМБОР
Број: 332-264/2007-VIII ПРЕДСЕДНИК СО,
Дана: 14.02.2008.          Вељко Стојновић, проф., с.р.
     С о м б о р

18.  
          На основу члана  57.  Закона о  локалној самоуправи  ("Сл. 
гласник  РС"  бр.  9/02,  16/02,  33/04,  135/04  и  62/06)  и  члана  33. 
Статута Општине Сомбор ("Сл. лист Општине Сомбор" бр. 7/02 и 
16/02), Скупштина  Општине  Сомбор  је  на  наставку  34.  седнице 
одржаном 14.02.2008. године, донела 

О Д Л У К У
О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СОМБОР

Члан 1.
У Одлуци о Општинској  управи Општине Сомбор ("Сл. 

лист Општине Сомбор" бр. 3/2005),  у члану 22.,  ставу 1.,  тачка 4. 
мења се и гласи:

"4. поставља:
-  секретара  Општинског  већа  на  предлог  председника 

општине,
-  начелнике  одељења,  помоћнике  начелника  одељења  и 

шефа службе".

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у "Службеном листу општине Сомбор."

РС-АПВ
СО СОМБОР
Број: 021-7/2008-III ПРЕДСЕДНИК СО,
Дана: 14.02.2008.          Вељко Стојновић, проф., с.р.
     С о м б о р

19.
На основу члана 30. Статута општине Сомбор ("Сл. лист 

Општине  Сомбор"  бр.  7/2002),  и  члана  86.  Пословника  о  раду 
Скупштине  Општине  Сомбор  ("Сл.  лист  Општине  Сомбор"  бр. 
11/2006),  Скупштина општине Сомбор је, на наставку 34. седнице 
одржаном 14.02.2008. године, донела 

ПРОГРАМ РАДА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОМБОР 

ЗА 2008. ГОДИНУ

Ι   ТРОМЕСЕЧЈЕ  

1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
У овом извештају приказао би се рад одељења и службе 

Општинске управе у 2007. години.
ОБРАЂИВАЧ:  начелник  Општинске  управе,  начелници 

одељења и шеф службе у Општинској управи
ПРЕДЛАГАЧ: председник Општине Сомбор

2. ИНФОРМАЦИЈА  О  ПРИПРЕМАМА  ЗА 
ПРОЛЕЋНУ  СЕТВУ  У  ПРОИЗВОДНОЈ  2008. 
ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОМБОР

Овим материјалом приказала би се актуелна проблематика 
и стање радова, те оријентациони план сетве пролећних култура. 

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за привреду
ПРЕДЛАГАЧ: председник Oпштине Сомбор

3. ИЗВЕШТАЈ  О  СТАЊУ  ОПШТИНСКИХ  РОБНИХ 
РЕЗЕРВИ У 2007. ГОДИНИ

У овом Извештају дало би се шта је по питању продаје 
општинских робних резерви урађено, а шта предстоји да се уради, 
односно  какво  је  стање  општинских  робних  резерви  на  дан 
31.12.2007. године.

ОБРАЂИВАЧ:  Одељење  за  привреду  и  Одељење  за 
финансије

ПРЕДЛАГАЧ: председник Општине Сомбор

4. ГОДИШЊИ  ПРОГРАМ  ЗАШТИТЕ,  УРЕЂЕЊА  И 
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОМБОР 

Сагласно одредбама Закона о пољопривредном земљишту 
општинска  Комисија  ће  сачинити  предлог  Годишњег  програма 

заштите,  уређења  и  коришћења  пољопривредног  земљишта  на 
територији  Општине  Сомбор  у  2008.  години,  те  се  исти  након 
прибављања  мишљења  општинске  Комисије  коју  именује 
председник  Општине  и  добијања  сагласности  Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде РС упућује одборницима 
СО Сомбор на разматрање и усвајање. 

ОБРАЂИВАЧ:  Одељење  за  привреду  и  општинска 
Комисија за израду предлога Годишњег програма заштите, уређења 
и коришћења пољопривредног земљишта

ПРЕДЛАГАЧ: председник Општине Сомбор

5. ИЗВЕШТАЈИ  О  РАДУ  И  ПОСЛОВАЊУ  ЈАВНИХ 
УСТАНОВА  У  ОБЛАСТИ  КУЛТУРЕ,  ФИЗИЧКЕ 
КУЛТУРЕ,  СОЦИЈАЛНЕ  ЗАШТИТЕ  И 
ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА 
У  2007.  ГОДИНИ,  СА  ФИНАНСИЈСКИМ 
ПОКАЗАТЕЉИМА

Јавне установе које се финансирају или суфинансирају из 
општинског  буџета  су  у  обавези  да  поднесу оснивачу  извештај  о 
раду за протеклу годину. У извештајима ће бити приказан рад ових 
субјеката у 2007. години који истовремено представљају и основу за 
програмирање делатости у предстојећој години.

ОБРАЂИВАЧ:  директори  и  управни одбори јавних 
установа 

ПРЕДЛАГАЧ: председник Општине Сомбор

6. ПРОГРАМИ  РАДА  ЈАВНИХ  УСТАНОВА 
ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ ЗА 2008. ГОДИНУ, 
КОЈЕ  СЕ  У  ЦЕЛИНИ  ИЛИ  ДЕЛИМИЧНО 
ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОМБОР

Програмима  рада  јавних  установа  планираће  се 
најзначајније активности у задовољавању основних потреба грађана 
у  овим  областима,  а  у  складу  са  финансијским  могућностима 
општинског буџета и других извора финансирања.

ОБРАЂИВАЧ:  директори  и  управни  одбори  јавних 
установа 

ПРЕДЛАГАЧ: Председник Општине Сомбор

7. ПРЕДЛОГ  ОДЛУКЕ  О  ДРЖАЊУ  ДОМАЋИХ 
ЖИВОТИЊА

Важећа  Одлука  је  из  1978.  године  и  исту  је  потребно 
ускладити са важећим законским прописима.

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: председник Општине Сомбор

8. ПРЕДЛОГ  ОДЛУКЕ  О  НЕШКОДЉИВОМ 
УКЛАЊАЊУ  ЖИВОТИЊСКИХ  ЛЕШЕВА  И 
РЕГИСТРАЦИЈИ ПАСА ЛУТАЛИЦА

Важећа  Одлука  је  из  1993.  године  и  исту  је  потребно 
ускладити са важећим законским прописима, а изграђен је објекат за 
смештај и хумано уништавање ухваћених паса и мачака луталица и 
исти треба уврстити у нову Одлуку.

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: председник Општине Сомбор

9. ИЗВЕШТАЈИ  О  РАДУ  ЈАВНИХ  ПРЕДУЗЕЋА  И 
ЈАВНИХ  КОМУНАЛНИХ  ПРЕДУЗЕЋА  ЗА  2007. 
ГОДИНУ
Разматрање  Извештаја  о  раду  јавних  предузећа  и 

јавних комуналних предузећа за 2007. год.
ОБРАЂИВАЧ:  Одељење  за  комуналне  послове,  јавна 

предузећа  и  јавна  комунална  предузећа  (директори  и  управни 
одбори).

ПРЕДЛАГАЧ: председник Општине Сомбор

10. ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА
У  складу  са  Законом  о  планирању  и  изградњи  и 

Програмом рада ЈП "Урбанизам" планира се израда одређеног броја 
одлука из области урбанизма.

ОБРАЂИВАЧ:  Одељење  за  комуналне  послове,  ЈП 
"Урбанизам" Сомбор и друго предузеће регистровано за обављање 
ове делатности

ПРЕДЛАГАЧ: председник Општине Сомбор

11. ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  КОМИСИЈЕ  ЗА 
КОМАСАЦИЈУ У 2007. ГОДИНИ 

Извештај о раду Комисије за комасацију за 2007. годину 
обухватио  би  пресек  стања  рада  Комисије  за  комасацију  у  2007. 
години.

ОБРАЂИВАЧ: Комисија за комасацију СО Сомбор.
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ПРЕДЛАГАЧ: председник Општине Сомбор.

12. ИЗВЕШТАЈ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ПРИХВАТ 
ИЗБЕГЛИЦА  О  ПИТАЊИМА  ЗБРИЊАВАЊА 
ИЗБЕГЛИХ И ПРОГНАНИХ ЛИЦА, СМЕШТЕНИХ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ У 2007. ГОДИНИ
ОБРАЂИВАЧ:  Општински  штаб  за  прихват 

избеглица
ПРЕДЛАГАЧ: председник Општине Сомбор

13. ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  ОПШТИНСКОГ  ЈАВНОГ 
ПРАВОБРАНИЛАШТВА У 2007. ГОДИНИ

Извештај  би  приказао  рад  Општинског  јавног 
правобранилаштва у 2007. години.

ОБРАЂИВАЧ: Општинско јавно правобранилаштво
ПРЕДЛАГАЧ: председник Општине Сомбор

14. ОСТАЛО  по предлогу овлашћеног предлагача.

ΙΙ   ТРОМЕСЕЧЈЕ  

1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
Ради  се  о  делу  једниственог  извештаја  који  заједнички 

подносе  Одељење  за  општу  управу  (формално-правни  део), 
Одељење  за  комуналне  послове  (део  везан  на  делатност  МЗ  из 
делокруга Одељења) и Одељење за финансије (финансијски део), а 
уобичајено  је  да  се  извештај  поднесе  након  усвајања  завршних 
рачуна по МЗ.

ОБРАЂИВАЧ:  Месне  заједнице  и  Одељење  за  општу 
управу

ПРЕДЛАГАЧ: Председник Општине Сомбор 

2. ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ БИРАЧКОГ СПИСКА 
Бирачки  списак  се  ажурира  са  31.03.2008.  Уколико  се 

распишу  избори  пре  наведеног  датума,  информацију  ћемо 
припремити у складу са утврђеним термином.

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за општу управу
ПРЕДЛАГАЧ: Председник Општине Сомбор

3. УСВАЈАЊЕ  ЗАВРШНОГ  РАЧУНА  БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ  СОМБОР  ЗА  2007.  ГОДИНУ  СА 
КОНСОЛИДОВАНИМ  ИЗВЕШТАЈЕМ 
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Ово је обавеза Одељења по Закону о буџетском систему и 
буџетском календару.

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће Општине Сомбор

4. ИНФОРМАЦИЈА  О  ИЗВРШЕНОЈ  ПРОЛЕЋНОЈ 
СЕТВИ  И  ПРИПРЕМАМА  ЗА  ЖЕТВУ  НА 
ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ  СОМБОР  У  2008. 
ГОДИНИ

Овим материјалом биће приказан обим пролећне сетве и 
припреме за жетвене радове,  расположива механизација,  слободни 
смештајни  капацитети,  као  и  актуелни  проблеми  пред  жетвену 
кампању.

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за привреду
ПРЕДЛАГАЧ: председник Општине Сомбор

5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 
НА  ГОДИШЊИ  ПЛАН  И  ПРОГРАМ  РАДА 
ПРЕВОЗА  ПУТНИКА  У  ГРАДСКОМ  И 
ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ СОМБОР ЗА 2008/2009 ГОДИНУ 

У складу са Законом о превозу у друмском саобраћају и 
одредбама општинске Одлуке, неопходно је извршити анализу рада 
превозника и дати сагласност на редове вожње превозника.

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за привреду
ПРЕДЛАГАЧ: председник Општине Сомбор

6. ПРЕДЛОГ  ОДЛУКЕ  О  ГРАЂЕВИНСКОМ 
ЗЕМЉИШТУ

У новој  одлуци  регулисати  надлежности  «Дирекције  за 
изградњу Општине Сомбор», а након њеног конституисања

ОБРАЂИВАЧ:  Одељење  за  комуналне  послове  и 
«Дирекција за изградњу Општине Сомбор»

ПРЕДЛАГАЧ: председник Општине Сомбор

7. ПРЕДЛОГ  ОДЛУКЕ  О  ОДРЕЂИВАЊУ  ЈАВНОГ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Након  доношења  потребних  урбанистичких  планова, 
потребно  је  донети  одлуку  којом  се  одређује  јавно  грађевинско 
земљиште

ОБРАЂИВАЧ:  Одељење  за  комуналне  послове  и  ЈП 
«Урбанизам» Сомбор

ПРЕДЛАГАЧ: председник Општине Сомбор

8. ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА
У  складу  са  Законом  о  планирању  и  изградњи  и 

програмом рада ЈП «Урбанизам» планира се израда одређеног броја 
одлука из области урбанизма.

ОБРАЂИВАЧ:  Одељење  за  комуналне  послове,  ЈП 
"Урбанизам" Сомбор и друго предузеће регистровано за обављање 
ове делатности

ПРЕДЛАГАЧ: председник Општине Сомбор.

9. ОСТАЛО  по предлогу овлашћеног предлагача.

ΙΙΙ   ТРОМЕСЕЧЈЕ  

1. ПОЛУГОДИШЊИ  ИЗВЕШТАЈ  О  ИЗВРШЕЊУ 
ОДЛУКЕ  О  БУЏЕТУ  ОПШТИНЕ  СОМБОР  ЗА 
2008.  ГОДИНУ  СА  КОНСОЛИДОВАНИМ 
ПОДАЦИМА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Ово је обавеза Одељења по Закону о буџетском систему и 
буџетском календару и Одлуци о буџету Општине Сомбор за 2008. 
годину.

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: председник Општине Сомбор

2. ПРЕДЛОГ  ОДЛУКЕ  О  ВРАЋАЊУ  УТРИНА  И 
ПАШЊАКА  СЕЛИМА  НА  КОРИШЋЕЊЕ  НА 
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ СОМБОР

Полазећи од Закона о враћању утрина и пашњака селима 
на  коришћење,  а  на  основу  иницијативе  Комисије  за  израду 
годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта  на  територији  Општине  Сомбор, предлогом ове одлуке 
утрине  и  пашњаци  треба  да  се  врате  на  коришћење  селима  под 
условима и на начин утврђен законом.

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за привреду
ПРЕДЛАГАЧ: председник Општине Сомбор

3. РАЗМАТРАЊЕ  ПРЕДШКОЛСКОГ  ПРОГРАМА 
ВАСПИТАЊА  И  ОБРАЗОВАЊА  ЗА  ШКОЛСКУ 
2008/2009  ГОДИНУ  И  ДАВАЊЕ  САГЛАСНОСТИ 
НА ПЛАНИРАНА МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА ЗА 
ОСТВАРИВАЊЕ ИСТОГ

Законом  о  основама  система  образовања  и  васпитања 
прописано  је  да  предшколски  програм  васпитања  и  образовања 
припремају стручни активи установе, а доноси их орган управљања, 
по  прибављеној  сагласности  надлежног  органа  оснивача  на 
планирана материјална средства за њихово остваривање. 

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за друштвене делатности и ПУ 
"Вера Гуцуња" Сомбор
ПРЕДЛАГАЧ: председник Општине Сомбор

4. ПРЕДЛОГ  ОДЛУКЕ  О  ЛОКАЛНИМ  И 
НЕКАТЕГОРИЗОВАНИМ ПУТЕВИМА

У  складу  са  Законом  о  јавним  путевима,  Општина 
прописује  критеријуме  за  категоризацију  општинских  путева  и 
улица, као и управљање и одржавање истих.

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: председник Општине Сомбор

5. ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА
У  складу  са  Законом  о  планирању  и  изградњи  и 

Програмом рада ЈП «Урбанизам», планира се израда одређеног броја 
одлука из области урбанизма.

ОБРАЂИВАЧ:  Одељење  за  комуналне  послове,  ЈП 
"Урбанизам" Сомбор и друго предузеће регистровано за обављање 
ове делатности

ПРЕДЛАГАЧ: председник Општине Сомбор

6. ОСТАЛО  по предлогу овлашћеног предлагача.
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IV   ТРОМЕСЕЧЈЕ  

1. ПРОГРАМ  РАДА  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
СОМБОР ЗА 2009. ГОДИНУ

Програм рада СО Сомбор за 2009. годину обухватиће теме 
које ће Скупштина Општине Сомбор разматрати у тој години.

ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа
ПРЕДЛАГАЧ:  председник  Скупштине  Општине  и 

секретар Скупштине Општине

2. ПРЕДЛОГ  ОДЛУКЕ  О  БУЏЕТУ  ОПШТИНЕ 
СОМБОР ЗА 2009. ГОДИНУ

Ово је законска обавеза.
ОБРАЂИВАЧ: Одељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће Општине Сомбор

3. ИНФОРМАЦИЈА О ЗАВРШЕНОЈ БЕРБИ ЈЕСЕЊИХ 
И  СЕТВУ  ОЗИМИХ  КУЛТУРА  И  ОСТАЛИМ 
ЈЕСЕЊИМ  РАДОВИМА  У  ПОЉОПРИВРЕДИ  НА 
ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ  СОМБОР  У  2008. 
ГОДИНИ

Овим материјалом биће приказан обим јесење бербе, сетве 
и осталих радова, као и актуелни проблеми јесење кампање радова у 
пољопривреди. 

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за привреду
ПРЕДЛАГАЧ: председник Општине Сомбор

4. ПРЕДЛОГ  ПРОГРАМА  ПОСЛОВАЊА  ЗА  2009. 
ГОДИНУ  ЈП  «ДИРЕКЦИЈА  ЗА  ИЗГРАДЊУ 
ОПШТИНЕ  СОМБОР»,  ЈКП  И  ЈП  ЧИЈИ  ЈЕ 
ОСНИВАЧ ОПШТИНА СОМБОР

Полазећи  од  одредби  Закона  о  јавним  предузећима  и 
обављању  делатности  од  општег  интереса,   Закона  о  буџетском 
систему,  Меморандума  о  буџету  и  економској  и  фискалној 
политици, те одговарајуће Уредбе и других прописа који регулишу 
ову  материју,  неопходно  је  да  скупштина  локалне  самоуправе 
утврди  програме  пословања  за  2009.  годину  ЈП  «Дирекција  за 
изградњу Општине Сомбор»,  ЈКП и  ЈП чији  је  оснивач  Општина 
Сомбор.

Програм пословања  садржи нарочито:  планиране  изворе 
прихода  и  позиције  расхода  по  наменама;  планирани  начин 
расподеле  добити  јавног  предузећа;  елементе  за  целовито 
сагледавање  политике  цена,  призвода  и  услуга;  као  и  политике 
зарада и запослености у том предузећу који се утврђују у складу са 
политиком пројектованог раста цена и зарада коју утврђује Влада РС 
за  годину  за  коју  се  програм  доноси;  критеријуме  за  коришћење 
средстава  за  помоћ,  спортске  активности,  пропаганду  и 
репрезентацију,  као  и  критеријуме  за  одређивање  зарада 
председника  управног  одбора  и  одређивање  накнаде  за  рад 
председника  надзорног  одбора  и  чланова  управног  и  надзорног 
одбора.

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за комуналне послове, Одељење 
за финансије и Одељење за привреду

ПРЕДЛАГАЧ: председник Општине Сомбор

5. ИНФОРМАЦИЈА  О  СТАЊУ  У  ОБЛАСТИ 
БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

Информацијом би се сагледало стање у области борачко-
инвалидске  заштите.  Приказао  би  се  преглед  права  регулисан 
постојећим  законским  прописима,  број  корисника  по  појединим 
правима, начин исплате и остала проблематика из области борачко-
инвалидске заштите. 

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за друштвене делатности - Одсек 
за борачко-инвалидску заштиту

ПРЕДЛАГАЧ: председник Општине Сомбор

6. ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА
У  складу  са  Законом  о  планирању  и  изградњи  и 

програмом рада ЈП «Урбанизам» планира се израда одређеног броја 
одлука из области урбанизма.

ОБРАЂИВАЧ:  Одељење  за  комуналне  послове,  ЈП 
"Урбанизам" Сомбор и друго предузеће регистровано за обављање 
ове делатности

ПРЕДЛАГАЧ: председник Општине Сомбор

7.  ИНФОРМАЦИЈА  О  СТАЊУ  БЕЗБЕДНОСТИ  НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОМБОР

ОБРАЂИВАЧ: МУП – Полицијска управа Сомбор

8. ОСТАЛО  по предлогу овлашћеног предлагача.
РС-АПВ
СО СОМБОР
Број: 020-5/2007-III ПРЕДСЕДНИК СО,
Дана: 14.02.2008.          Вељко Стојновић, проф., с.р.
     С о м б о р

20.
На основу одредаба члана 41. Одлуке о давању у закуп 

пословног простора и гаража на којима је носилац права коришћења 
Општина Сомбор ("Сл.  лист  Општине Сомбор" бр.  4/2000,  3/02 и 
11/03)  и  члана  16.  Статута Општине  Сомбор ("Сл.  лист  Општине 
Сомбор"  бр.  7/02  и  16/02)  Скупштина  Општине  Сомбор  је,  на 
наставку 34. седнице одржаном 14.02.2008. године, донела следеће

Р Е Ш Е Њ Е
О ВРЕДНОСТИ БОДА ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

МЕСЕЧНЕ ЗАКУПНИНЕ 
ПОСЛОВНОГ И ГАРАЖНОГ ПРОСТОРА

I
Овим решењем утврђује се вредност бода на основу које 

се  израчунава  висина  месечне  закупнине  пословног  простора  и 
гаража на којима је носилац права коришћења Општина Сомбор.

II
Вредност  бода  на  основу  које  се  израчунава  висина 

месечне  закупнине  пословног  простора  утврђује  се  у  висини  од 
28,00 динара.

III
Вредност  бода  на  основу  које  се  израчунава  висина 

месечне  закупнине  гаражног  простора  утврђује  се  у  висини  од 
112,00 динара.

IV
У вредност бода из тачака 2. и 3. овог решења урачунат је 

порез на додату вредност.

V
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у "Службеном листу Општине Сомбор".

РС-АПВ
СО СОМБОР
Број: 361-259/2007-V ПРЕДСЕДНИК СО,
Дана: 14.02.2008.          Вељко Стојновић, проф., с.р.
     С о м б о р

21.
На основу члана 20. Одлуке о образовању одбора и савета 

СО Сомбор ("Службени лист Општине Сомбор" бр. 19/2004) и члана 
34. Статута Општине Сомбор ("Службени лист Општине Сомбор" 
бр. 7/2002 и 16/2002), Скупштина Општине Сомбор је, на наставку 
34. седнице одржаном 14.02.2008. године, донела 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ОДБОРА ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА, 
ОРГАНИЗАЦИЈУ И НОРМАТИВНА АКТА

I
У Одбор за статутарна питања, организацију и нормативна 

акта СО Сомбор, именује се:

• Ђуро Берић, за члана.

II
У  Одбору  за  статутарна  питања,  организацију  и 

нормативна акта СО Сомбор, разрешава се:

• Нада Фридрих, члан.

III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у "Службеном листу Општине Сомбор".

РС-АПВ
СО СОМБОР
Број: 02-21/2008-III ПРЕДСЕДНИК СО,
Дана: 14.02.2008.          Вељко Стојновић, проф., с.р.
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     С о м б о р

22.
На  основу  члана  9.  Одлуке  о  оснивању  ЈКП  «Паркинг 

сервис  Сомбор»  Сомбор  ("Службени  лист  Општине  Сомбор"  бр. 
12/2005)  и  члана  30.  Статута  Општине  Сомбор  ("Службени  лист 
Општине  Сомбор"  бр.  7/2002  и  16/2002),  Скупштина  Општине 
Сомбор је,  на  наставку 33.  седнице  одржаном 14.02.2008.  године, 
донела 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА

ЈКП «ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР» СОМБОР

I
У Управни одбор ЈКП «Паркинг сервис Сомбор» Сомбор, 

именујe се:
1. Ненад Ћелић, за члана,

2. Мирјана Тешић-Ђурић, за члана.

II
Ово Решење ће се објавити у "Службеном листу Општине 

Сомбор".

РС-АПВ
СО СОМБОР
Број: 02-20/2008-III ПРЕДСЕДНИК СО,
Дана: 14.02.2008.          Вељко Стојновић, проф., с.р.
     С о м б о р

23.
На основу члана 52., 53. и 54. Закона о основама система 

образовања («Сл. гласник РС» бр. 79/05, 81/05 и 83/05) и члана 30. 
Статута Oпштине Сомбор («Сл. лист Oпштине Сомбор» бр. 7/2002 и 
16/2002), Скупштина Општине Сомбор је, на наставку 33. седници 
одржаном дана 14.02.2008. године, донела

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОШ «ПЕТЕФИ ШАНДОР» ДОРОСЛОВО

I
У  Школски  одбор  Основне  школе  «Петефи  Шандор» 

Дорослово именује се из реда Савета родитеља:

• Гордана Влаисављевић, за члана.  

II
У Школском одбору Основне  школе  «Петефи  Шандор» 

Дорослово разрешава се из реда Савета родитеља:
• Магдолна Гелер, члан.  

III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, и објавиће 

се у «Службеном листу Општине Сомбор».

РС-АПВ
СО СОМБОР
Број: 02-19/2008-III ПРЕДСЕДНИК СО,
Дана: 14.02.2008.          Вељко Стојновић, проф., с.р.
     С о м б о р

24.
На основу члана 52., 53. и 54. Закона о основама система 

образовања («Сл. гласник РС» бр. 79/05, 81/05 и 83/05) и члана 30. 
Статута општине Сомбор («Сл. лист општине Сомбор» бр. 7/2002 и 
16/2002), Скупштина Општине Сомбор је, на наставку 34. седнице 
одржаном дана 14.02.2008. године, донела

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОШ «НИКОЛА ТЕСЛА» КЉАЈИЋЕВО

I
У  Школском  одбору  Основне  школе  «Никола  Тесла» 

Кљајићево именује се из реда Савета родитеља:

• Милош Грба.

II
У  Школском  одбору  Основне  школе  «Никола  Тесла» 

Кљајићево разрешава се из реда Савета родитеља:
• Радомирка Жижа.

III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, и објавиће 

се у «Службеном листу општине Сомбор».

РС-АПВ
СО СОМБОР
Број: 02-22/2008-III ПРЕДСЕДНИК СО,
Дана: 14.02.2008.          Вељко Стојновић, проф., с.р.
     С о м б о р

25.
На основу члана 52., 53. и 54. Закона о основама система 

образовања («Сл. гласник РС» бр. 79/05, 81/05 и 83/05) и члана 30. 
Статута општине Сомбор («Сл. лист Општине Сомбор» бр. 7/2002 и 
16/2002), Скупштина Општине Сомбор је, на наставку 34. седнице 
одржаном 14.02.2008. године, донела

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОШ «МОША ПИЈАДЕ» БАЧКИ БРЕГ

I
У Школски одбор Основне школе «Моша Пијаде» Бачки 

Брег именује се из реда представника локалне самоуправе:

• Ивана Декић, за члана.  

II
У  Школском  одбору  Основне  школе  «Моша  Пијаде» 

Бачки Брег разрешава се из реда представника локалне самоуправе:
• Јелена Сримац, члана.  

III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, и објавиће 

се у «Службеном листу општине Сомбор».

РС-АПВ
СО СОМБОР
Број: 02-23/2008-III ПРЕДСЕДНИК СО,
Дана: 14.02.2008.          Вељко Стојновић, проф., с.р.
     С о м б о р

26.
На  основу  члана  24.  Закона  о  јавним  службама  („Сл. 

гласник РС“ бр.  42/91 и 71/94), члана 48. став 1. тачка 9. Статута 
Општине Сомбор („Сл. лист Општине Сомбор“ бр. 7/02 и 16/02) и 
члана 20. Одлуке о усклађивању Решења о органима Градског музеја 
у Сомбору, доносим

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА УСТАНОВЕ ГРАДСКИ 

МУЗЕЈ У СОМБОРУ

I
Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама 

Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова 
и радних задатака у установи Градски музеј у Сомбору.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 

у „Службеном листу Општине Сомбор“.

РС-АПВ
ОПШТИНА СОМБОР
Број: 02-10/08-VI           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Дана: 28.01.2008.                др Јован Славковић, с.р.
     С о м б о р

27.
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На  основу  члана  48.  тачка  8.  Статута  општине  Сомбор 
(„Сл. лист Општине Сомбор“ бр. 7/2002 и 16/2002), доносим

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ПЛАНИРАЊЕ СОЦИЈАЛНЕ

ПОЛИТИКЕ ОПШТИНЕ СОМБОР
Члан 1.

Образује се Савет за планирање социјалне политике општине 
Сомбор,  за дефинисање приоритета у области социјалне политике и у 
складу са тим израду Општинских стратешких докумената – Акционих 
планова из области социјалне политике, иницирање, развој и праћење 
партнерства између локалне самоуправе, са једне стране и институција, 
као и организација са друге стране на локалном нивоу.

Члан 2.
Утврђује  се  да  Савет  за  планирање  социјалне  политике 

општине  Сомбор има  12  чланова и исто толико њихових заменика, 
из  релевантних  институција  и  организација  које  учествују  у 
планирању и реализацији социјалне политике на општинском нивоу. 

На  основу  наведеног,  у  састав  Савета  за  планирање 
социјалне политике општине Сомбор именују се:

1. Милена Рацков Ковачић, председник Савета 
2. Душанка Голубовић, члан Савета из Општине
3. Силвија Крањц, члан Савета из Центра за социјални рад
4. Слободан Скенџић, члан Савета из Геронтолошког центра
5. Весна  Воркапић,  члан  Савета  из  Дома  „Мирослав  Антић  - 

Мика“
6. Марин  Ковачев,  члан  Савета  из  Националне  службе  за 

запошљавање
7. Др. Ђерђи Вамошер Боретић, члан Савета из Дома здравља
8. Јадранка Радојчић, члан Савета из НВО Женска алтернатива
9. Маја Раду, члан Савета из НВО Со опен
10. Геза Ковач, члан Савета из Форума ромских НВО
11. Маринела Шћепановић, члан Савета из Друштва дефектолога 

Сомбор

1.   Горан Тодорић, заменик председника Савета
2.   Зоран Калањош, заменик члана Савета из Општине
3.   Миодраг Тепавац, заменик члана Савета из Центра за социјални 
рад
4.   Јагода Дојић, заменик члана Савета из Геронтолошког центра
5.   Срђан Стојановић,  заменик члана Савета  из  Дома „Мирослав 
Антић - Мика“
6.   Јелена Стјеповић, заменик члана Савета из Националне службе 
за запошљавање
7.   Јела Куцурски, заменик члана Савета из Дома здравља
8.    Стојанка  Лакобрија,  заменик  члана  Савета  из  НВО  Женска 
алтернатива
9.   Тивадар Фараго, заменик члана Савета из НВО Со опен
10. Терезија Ђерфи, заменик члана Савета из Форума ромских НВО
11. Јасмина Бенчић, заменик члана Савета из Друштва дефектолога 
Сомбор.

Члан 3.
Делокруг  рада  и задаци Савета  за  планирање  социјалне 

политике општине Сомбор су:

1. Израда  социјалних  акционих  планова  за  најугроженије 
делове  у  општини  Сомбор,  који  ће  укључити  анализу 
потреба  најугроженијих  група  грађана,  преглед 
постојећих  ресурса  за  подмиривање  тих  потреба,  као  и 
израду Акционих планова за побољшање могућих облика 
задовољавања потреба;

2. Рангирање по важности потреба становништва у општини 
Сомбор;

3. Оснивање партнерских радних група на нивоу општине за 
сваку од рангираних потреба (социјалних приоритета);

4. Промовисање партнерских активности;
5. Идентификовање  приоритетних  потреба  и  потребне 

помоћи  како  би  стручни  кадрови  имали  основу  за 
адекватну анализу питања из домена социјалне политике;

6. Идентификовање  приоритетних  потреба  и  потребне 
помоћи организацијама цивилног друштва укључујући  и 
НВО, које се баве социјалним питањима као и друга тела 
на нивоу општине;

7. Прибављање  додатних  финансијских  средстава  за 
реализацију  програма  наведених  у   стратешким 
документима - Aкционим плановима општине Сомбор;

8. Обављање и свих других послова у складу са основним 
задацима и циљевима ради којих је образован;

Члан 4.
Стручне  и  административне  послове  за  Савет  за 

планирање социјалне политике општине Сомбор обављаће Одељење 
за друштвене делатности општинске управе општине Сомбор.

Члан 5.
Ово Решење ће се објавити у „Сл. лист општине Сомбор“.

РС-АПВ
ОПШТИНА СОМБОР
Број: 02-13 /2008-IV ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Дана: 31.01.2008.                        др Јован Славковић, с.р.
     С о м б о р

28.
На основу члана 2. тачка 7. Одлуке о правима и начину 

остваривања  права  из  области  друштвене  бриге  о  деци  о  чијем 
обезбеђењу  се  стара  општина  ("Сл.  лист  општине  Сомбор"  бр. 
13/05),  члана  4.  став  2.  Одлуке  о  начину  финансирања  трошкова 
смештаја и исхране деце са сметњама у развоју у интернату Школе 
за основно и средње образовање са домом "Вук Караџић" у Сомбору 
("Сл. лист општине Сомбор" бр.  /06) и члана 48. тачка 8. Статута 
општине Сомбор ("Сл. лист општине Сомбор" бр. 7/02), доносим

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДОБРАВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ 
ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У ИНТЕРНАТУ ШКОЛЕ 

ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ 
"ВУК КАРАЏИЋ" У СОМБОРУ

Члан 1.
Школи  "Вук  Караџић"  у  Сомбору,  одобравају  се  цене 

смештаја и исхране деце са сметњама у развоју у Дому - интернату 
школе, према економској калкулацији по детету на месечном нивоу 
и то:

1. за смештај                                   5.071,00 динара
2. за исхрану                                   5.379,00 динара

(доручак - 45,10 динара
          ручак     - 79,20 динара
          вечера   - 55,00 динара) 
Економска калкулација дата је у прилогу и чини саставни 

део овог Решења.

Члан 2.
Дому  -  интернату  школе  "Вук  Караџић",  средствима 

буџета  финансираће  се  интернатски  смештај  и  исхрана  деце  са 
пребивалиштем на територији општине Сомбор.

Члан 3.
Школа  "Вук  Караџић"  Сомбор  ће  буџетска  средства 

општине Сомбор намењена за услуге интерната - Дома школе "Вук 
Караџић"  повлачити  на  основу  поднетих  рачуна  утрошених  за 
куповину  намирница,  средстава  за  одржавање  хигијене  и  то 
пропорционално  сразмерно  броју  деце  -  корисника  са  територије 
општине Сомбор.

Средства из претходног става ће се преносити на захтев 
Дома  -  интерната  школе  "Вук  Караџић"  у  текућем  месецу  за 
претходни месец.

Члан 4.
Трошкове исхране и смештаја деце са пребивалиштем ван 
територије општине Сомбор, школа "Вук Караџић" ће 
фактурисати другим општинама према ценама утврђеним 
чланом 1. овог Решења.

Члан 5.
Цене  из  овог  Решења  примањиваће  се  од  01.02.2008. 

године.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење 

број 401-537/2006-IV од 19.06.2006. године.

Члан 6.
Ово  Решење  ће  се  објавити  у  „Сл.  листу  општине 

Сомбор“.

РС-АПВ
ОПШТИНА СОМБОР
Број: 401-141/2008-IV ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
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Дана: 07.02.2008.    др Јован Славковић, с.р.
     С о м б о р
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Издавач: Скупштина Општине Сомбор 
- 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 Општине Сомбор, Трг цара Уроша 1 – тираж 100 примерака -
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