
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА СОМБОРА 

 
Број 3.                                                  Сомбор, 16.02.2010. године                                          Година III 
   

 

1. 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", број 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 
"Чистоћа" Сомбор за 2010.год. на који је дата сагласност на 15. 
седници Скупштине града Сомбора, одржане 22.12.2009.године,  
Градско веће Града Сомбора, на 64. седници, одржаној дана 
16.02.2010. 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 8.138,44 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 8.790,00 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  
             458,00 дин. годишње 
 
 -  за гробно место ширине 2 метра  
             687,00 дин. годишње 
 
 -  за гробно место ширине од 2 метра, за сваку наредну  
                     ширину по              50,88 дин. годишње 
 

Члан 2. 
 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења. 
 Цене из овог Решења примењују се за услуге извршене од 
01.03.2010. године. 
 Даном примене овог Решења престаје да важи Решење 
Градског већа број 38-9/2009-III од 10.03.2009. године и Решење о 
исправци решења Градског већа број 06-104/2009-III од 
21.05.2009.год. 

Члан 3. 
 

 Ово Решење има се објавити у "Службеном листу града 
Сомбора". 
 
РС-АПВ 
Град Сомбор     
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 38-6/2010-III    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Дана: 17.02.2010.    Немања Делић, с.р. 
С о м б о р 

 
2. 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", број 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 

"Чистоћа" Сомбор за 2010.год. на који је дата сагласност на 15. 
седници Скупштине града Сомбора, одржане 22.12.2009.год.,         
Градско веће Града Сомбора, на 64. седници, одржаној дана 
16.02.2010. године, донело је 
 

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    
             3,43 дин/м2 

2. За привреду: 
     - за кориснике до 3.000,00 м2       
             6,68 дин/м2 
     - за кориснике од 3.000,00 м2 до 10.000 м2  
             4,92 дин/м2 
  - за кориснике преко 10.000 м2    
                   2,46 дин/м2 

 

3. За услуге изношења смећа за делатности здравства, науке, културе 
и школства     
      4,46 дин/м2 

 
(за време летњег и зимског школског распуста неће се наплаћивати 
изношење смећа у делатностима образовања) 
 
4. За одржавање депоније смећа    
                     0,37 дин/м2 
 
5. За локале и монтажне објекте:                           
    - Прва група: адвокатске канцеларије, представништва,  
      агенције, видео клубови, рибарнице, атељеи, златарске  
      радње, часовничарске радње, оптичке 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 
                    376,64 дин/локал 
    - Друга група: локали у насељеним местима, фотографске  
      радње, хемијске чистионе, електро-сервиси и радње,  
      салони забавних игара, бутици и апотеке   
                    631,93 дин/локал 
    - Трећа група: посластичарнице, мањи кафићи (до 15 м2), 
      пржионице кафе, пољопривредне апотеке, фарбаре,  
      цвећаре, ауто-лимари и лакирери, столарске радње 
      и дисконти     
                    884,93 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         
                          1.144,80 дин/локал 
 
б) Изношење смећа по насељеним местима четири пута месечно: 
 
1. За сеоска домаћинства (1 члан домаћинства)   
                  212,00 дин/дом.    
2. За сеоска домаћинства (2 члана домаћинства)  
                  312,70 дин/дом.   
3. За сеоска домаћинства (3 и више чланова домаћинства)    

              360,40 дин/дом.   
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в) Изношење смећа по насељеним местима два пута месечно 
    (по ценама из тачке б) умањеним за 30%): 
 
1. За сеоска домаћинства (1 члан домаћинства)                  

148,40 дин/дом.    
2. За сеоска домаћинства (2 члана домаћинства)                  

218,89 дин/дом.   
3. За сеоска домаћинства (3 и више чланова домаћинства)    

252,28 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 1,02 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 
01.03.2010.год.  
 Даном примене овог Решења престаје да важи Решење 
Градоначелника број 38-10/2009-III од 10.03.2009. године. 
 

Члан 5. 
 
 Ово Решење има се објавити у "Службеном листу града 
Сомбора". 
 
РС-АПВ 
Град Сомбор     
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 38-5/2010-III    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Дана: 17.02.2010.    Немања Делић, с.р. 
С о м б о р 

 
 
 
 
 

3. На основу члана 58. став 1. тачка 5. Статута града 
Сомбора ("Сл.лист града Сомбора", број 2/2008) и члана 16. Одлуке 
о оснивању Туристичке организације Града Сомбора ("Сл.лист 
општине Сомбор", бр. 14/02, 8/03, 9/03, 7/04, 6/07 и „Сл. лист Града 
Сомбора“, бр.  5/09),  Градско веће Града Сомбора, на 64. седници, 
одржаној дана 16.02.2010. године, донело је 
 

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

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЕСТА РАДНИКА ТУРИСТИЧКЕ 
 ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА СОМБОРА 

 
I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о четвртим изменама и 
допунама Правилника о унутрашњој организаицји и 
систематизацији радних места радника Туристичке организације 
града Сомбора од 26.01.2010. године. 
 

II 
 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се 

објавити у „Службеном листу града Сомбора“. 

   
РС-АПВ 
Град Сомбор     
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 02-50/2010-III    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Дана: 17.02.2010.     Немања Делић, 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 450,00 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 - 

 


