
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА СОМБОРА 

 

Број 4.                                                 Сомбор, 23.03.2012. године                                             Година V 

  

 

15. На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- исправка, 64 УС и 24/11) и члана 

38. Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 2/2008), 

Скупштина града Сомбора на 30. седници одржаној дана 16.03.2012. 
године, донела је 

О Д Л У К У 

 О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА 

ГРАДА СОМБОРА И УСКЛАЂИВАЊУ ГЕНЕРАЛНОГ 

ПЛАНА ГРАДА СОМБОРА СА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О 

ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком приступа се изради измена, допуна и 

усклађивању  Генералног плана града Сомбора („Сл. лист општине 

Сомбор“, бр. 5/2007 и „Сл. лист града Сомбора“, бр. 10/2009) са 
одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“,  бр. 

72/09,81/09, 64/2010 –ОУС, 24/2011).  

 Измењени, допуњени и усклађени Генерални план града 
Сомбора носиће назив Генерални урбанистички план града Сомбора 

(у даљем тексту ГУП града  Сомбора). 

 

Члан  2. 

 

 Граница обухвата измена, допуна и усклађивања 
Генералног плана града Сомбора јесте обухват плана  усвојен 

Одлуком о доношењу Генералног плана града Сомбора („Сл. лист 
општине Сомбор“,  бр. 5/2007) обзиром да се Одлуком о изменама, 

допунама и усклађивању Генералног плана града Сомбора приступа 

измени, допуни и усклађивању плана у целини. 
 Ова граница планског подручја утврђује се као 

прелиминарна при чему ће се коначна граница обухвата дефинисати 

Нацртом Генералног урбанистичког плана  (ГУП-а)  града Сомбора. 
 Саставни део Одлуке чини графички прилог 

прелиминарне границе обухвата плана.   

 

Члан 3. 

 

 ГУП садржи нарочито:  

 границу плана и обухват грађевинског подручја,  

 генерална урбанистичка решења са наменама површина 
које су претежно планиране у грађевинском подручју са 

описом и критеријумима поделе на зоне или целине према 
морфолошким, планским, историјско-амбијенталним, 

обликовним и другим карактеристикама 

 

 опште урбанистичке услове за уређење и просторну 

организацију града и изградњу површина и објеката јавне 

намене  

 генералне правце и коридоре за саобраћајну, енергетску, 

водопривредну, комуналну и другу инфраструктуру са 

општим условима за изградњу истих по зонама и 

целинама,  

 поделу на целине за даљу планску разраду плановима 

генералне регулације за цело грађевинско подручје,  

 опште услове заштите непокретних културних добара и 

амбијенталних целина, 

 опште услове и мере заштите живота и здравља људи и 

заштите од пожара, елементарних непогода , техничко-

технолошких несрећа и ратних дејстава као и  

 опште услове обезбеђења несметаног кретања и приступа 

особа са инвалидитетом, деце и старих особа. 

Члан 4. 
 

 Рок за израду ГУП-а  града Сомбора је децембар 2013. 
године при чему ће се Концепт ГУП-а као I фаза израде планског 

документа израдити до краја децембра 2012. Године.   

 

Члан 5. 

 

 Средства за израду ГУП-а града Сомбора обезбедиће се из 
буџета града Сомбора. 

Члан 6. 
 

 Носилац израде ГУП-а града Сомбор је Јавно предузеће за 
просторно и  урбанистичко планирање „Урбанизам“ и заштиту 

споменика културе Сомбор. 

Члан 7. 

 

 Нацрт ГУП-а града Сомбора, након стручне контроле, 
биће изложен на јавни увид у трајању од 30 дана  у просторијама  

Одељења за комуналне послове Градске управе града Сомбора. 

 

Члан 8. 

 

 За потребе израде измена, допуна и усклађивања 
Генералног плана града Сомбора  приступиће се изради Извештаја о  

стратешкој процени утицаја измена , допуна и усклађивања 

Генералног плана града Сомбора на животну средину. 
Одлука о приступању изради Извештаја о статешкој процени утицаја 

измена , допуна и усклађивања Генералног плана града Сомбора на 

животну средину саставни је део ове Одлуке.  
 

Члан 9. 
  

 Ступањем на снагу ове Одлуке ,престаје да важи Одлука о 
усклађивању Генералног плана града Сомбора са Законом о 

планирању и изградњи (Сл. лист града Сомбора бр.10/2009). 

  

Члан 10. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у Службеном листу града Сомбора. 
 

РС-АПВ  

СГ СОМБОР  
Број: 350-10/2012     ПРЕДСЕДНИК СГ 

Дана: 16.03.2012.год.   мр Синиша Лазић, с.р. 
Сомбор 

 16. На основу члана 87. Закона о заштити животне 

средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и члана 14. и 
38. Статута Града Сомбора ("Сл.лист Града Сомбора", бр.2/08), 

сагласности Министарства животне средине, рударства и просторног 

планирања број 401-00-887/10 од 17.01.2012.године, Скупштина 

града Сомбора на 30. седници одржаној дана 16.03.2012. године, 

донела је 

О Д Л У К У  

О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о накнади за заштиту и унапређивање животне 
средине на територији Града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, 

бр. 10/10) у  члану 3. тачка 1. речи „(пословне зграде и пословне 

просторије).“ се бришу, а иза речи „привредних субјеката“ ставља се 
тачка. 
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Члан 2. 

 Члан 4. се мења и гласи: 

 „Обвезницима из члана 3. тачка 1. ове Одлуке накнада се 

обрачунава на годишњем нивоу, за пословни простор за обављање 
пословне делатности привредних субјеката (пословне зграде, 

просторије и пословни простор), по м2 и то: 

- површине до 20 м2...........................................................0,00 динара/м2 
- површине од 20 до 50 м2...............................................36,00 динара/м2 

- површине од 50 до 100 м2.............................................31,25 динара/м2 

- површине од 100 до 200 м2...........................................25,00 динара/м2 
- површине од 200 до 300 м2...........................................18,75 динара/м2 

- површине од 300 до 1.000 м2........................................12,50 динара/м2 

- површине од 1.000 до 5.000 м2.....................................10,00 динара/м2 
- површине од 5.000 до 10.000 м2.....................................6,25 динара/м2 

- површине од 10.000 до 20.000 м2...................................3,75 динара/м2 

- површине преко 20.000 м2..............................................2,50 динара/м2
.
     

 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“. 

Члан 3. 

 
 У члану 6. став 2. речи „а највише до 240.000,00 динара.“ 

замењују се речима „а највише до 250.000,00 динара.“ 

 

Члан 4. 

 

 Члан 7.се мења и гласи: 
„Накнада из члана 4. и 5. ове Одлуке утврђује се решењем 

одељења надлежног за локалну пореску администрацију Градске 

управе на годишњем нивоу, а плаћа се тромесечно, у року од 45 дана 
од дана почетка тромесечја. 

 До доношења решења о утврђивању наднаде за текућу 

годину накнада се плаћа аконтационо, у висини обавезе за последње 
тромесечје године која претходи години за коју се утврђује и плаћа 

накнада.“ 

Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном листу Града Сомбора“. 

 
РС-АПВ  

СГ СОМБОР  

Број: 501-165/2011      ПРЕДСЕДНИК СГ 

Дана: 16.03.2012.год.  мр Синиша Лазић, с.р. 

Сомбор 

 
 17. На основу члана 3. и 4. Закона о комуналним 

делатностим („Службени гласник РС“ бр. 88/2011) и члана 14. и 38. 

Статута Града Сомбора („Службени лист Града Сомбора“ бр. 2/08), 
Скупштина града Сомбора на 30. седници одржаној дана  16.03.2012. 

године, донела је  

 

О Д Л У К У  

О JAВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 

 

 I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

           Овом Одлуком уређују се услови и начин управљања 

јавним паркиралиштима, организовање послова на коришћењу и 

уређивању  јавних паркиралишта, начин плаћања цене услуга за 
коришћење јавних  паркиралишта (у даљем тексту: цена паркирања), 

уклањање и премештање паркираних возила, као и постављање 

уређаја којима се спречава одвожење возила на територији Града 
Сомбора (у даљем тексту: Град). 

 

Члан 2. 

 

            За вршење послова из члана 1. ове Одлуке Скупштина 

Града Сомбора основала је Јавно комунално предузеће „Паркинг 
сервис Сомбор“ ( у даљем тексту Предузеће). 

 

Члан 3. 

 

          Јавна паркиралишта у смислу ове Одлуке су  површине 

јавне намене и изграђене јавне гараже, односно грађевинско 
земљиште одређено за паркирање возила.  

 

Члан 4. 

 

                Јавна паркиралишта могу бити општа и посебна. 

Општа паркиралишта су површине које су изграђене-
уређене за потребе паркирања возила, могу бити ван коловоза путева 

и улица и на делу коловоза, а на којима се не наплаћује накнада за 

паркирање возила. 
Посебна паркиралишта су она паркиралишта која су 

изграђена и уређена за потребе паркирања возила и на којима се 

коришћење простора врши уз накнаду.  
Посебна паркиралишта могу бити стална, привремена и 

повремена. 

Стална паркиралишта су посебно изграђене површине 
јавне намене за паркирање возила и јавне саобраћајне површине које 

су посебно одређене и обележене за паркирање возила, као и јавне 

гараже. 

Привремена паркиралишта су привремено уређене 

површине јавне намене, односно грађевинско земљиште, које су до 

привођења намени посебно одређене и обележене за паркирање 
возила. 

Повремена паркиралишта су површине јавне намене, 

односно грађевинско земљиште, у непосредној близини објеката у 
којима се одржавају спортске, културне, уметничке, сајамске и друге 

приредбе и скупови,  а које су посебно одређене и обележене за 

паркирање возила за време трајања истих приредби и скупова. 
Правилником којег доноси Градско веће на предлог 

Одељења за комуналне послове, а по прибављеном мишљењу Јавног 

предузећа „Дирекција за изградњу Града Сомбора,“ ближе се 
дефинишу зоне паркирања, тј.таксативно се наводе улице које улазе 

у састав сваке поједине зоне.  

Члан 5. 

 

          Јавна паркиралишта, с обзиром на врсту возила, могу да 

буду одређена за паркирање: 
          1. путничких возила, 

          2. аутобуса, 

          3. теретних возила, 

          4. мотоцикла, мопеда, лаких трицикала, тешких 

трицикала, лаких четвороцикала, тешких четвороцикала, 

          5. прикључних возила  и 
          6. бицикла. 

          Јавна паркиралишта могу да буду одређена и за 

паркирање више различитих врста возила из става 1. овог члана. 
 

Члан 6. 

 
            На сталним  паркиралиштима може да се врши контрола 

уласка и изласка возила. 
            Контрола из става 1. овог члана може да се врши 

постављањем рампе, изградњом или постављањем објекта за 

наплату, или на други начин. 

Члан 7. 

 

          На посебним паркиралиштима наплата паркирања се 
врши радним данима од 7 до 20 часова и суботом од  7 до 13 

часова.Недељом и у време државних празника наплата паркирања се 

не врши. 

           Зоне паркирања на посебним паркиралиштима,  зависно 

од дозвољеног времена паркирања,  су следеће: 

- Екстра зона, у којој се време паркирања ограничава на 120 минута; 
- I зона (црвена), у којој време паркирања није ограничено; 

- II зона (жута), у којој време паркирања није ограничено и 

- III зона (зелена), у којој време паркирања није ограничено. 
         Висина цене паркирања у зонама из претходног става је 

различита. 

Члан 8. 

 

         Јавна паркиралишта обележавају се саобраћајном 

сигнализацијом у складу са прописима о безбедности саобраћаја. 
         Посебна паркиралишта, поред саобраћајне сигнализације, 

морају да имају на видном месту истакнуто обавештење које 
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садржи: ознаку зоне, врсте возила, као и назнаку дозвољеног 
времена паркирања. 

         Јавно предузеће "Дирекција за изградњу Града Сомбора" 

дужно је да води евиденцију о саобраћајној сигнализацији на јавним 
паркиралиштима. 

  

II КОРИШЋЕЊЕ  И УРЕЂИВАЊЕ ЈАВНИХ 

ПАРКИРАЛИШТА 

Члан 9. 

 
        Корисник јавног паркиралишта је обавезан да: 

 -плати коришћење паркиралишта  према времену задржавања 

на начин прописан овом Одлуком; 
 - користи паркиралишта у складу са саобраћајном 

сигнализацијом. 

Члан 10. 

 

          Предузеће је дужно да ствара и одржава услове за коришћење 

јавних саобраћајних површина и посебних простора за паркирање 
моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила 

и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила. 

           Предузеће је дужно да води евиденцију о посебним 

паркиралиштима. 

Члан 11. 

 

         Корисником паркиралишта у смислу ове Одлуке сматра се 

возач, односно власник возила (у даљем тексту: корисник). 

 

Члан 12. 

 

          Предузеће  је дужно обезбедити одређени број паркинг места 
резервисаних и посебно обележених за лица са посебним потребама 

(инвалидна лица).  

           Бесплатно коришћење паркинг места одређених за особе са 
инвалидитетом на посебним паркиралиштима oмогућено је 

корисницима  који на возилу имају видно истакнуту паркинг карту 

особе са инвалидитетом, односно одговарајућу ознаку особе са 
инвалидитетом. 

          Предузеће ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове 

Одлуке донети правилник којим се ближе уређује начин 
остваривања права и одређују  категорије инвалида који могу 

остварити право на инвалидску паркинг карту. 

          Сагласност на правилник из претходног става  даје Градско 

веће. 

Члан 13. 

 

          Возила хитне медицинске помоћи, МУП-а Србије, Војске 

Србије и комуналне полиције,  када у току интервенције користе 

посебна паркиралишта, не плаћају услуге паркирања. 
 

Члан 14. 

 

         Становници улица у којима се врши наплата паркирања, као и 

корисници пословног и другог простора у  истим улицама, 
обвезници су плаћања накнаде за паркирање, плаћају повлашћену  

тарифу и на њих се не односи временско ограничење паркирања из 

члана 7. ове Одлуке. 
          Повлашћена паркинг карта се издаје у електронској форми, а 

може бити издата и као налепница (вињета). 

          Физичком лицу може се издати највише једна повлашћена 
карта, а правном лицу/предузетнику највише три. 

          Повлашћена паркинг карта важи за возило за које је издата. 

Важност повлашћене карте не може бити дужа од важности 

саобраћане дозволе/регистрационе налепнице за возило на које се 

односи. 

 Предузеће ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове 
Одлуке донети правилник којим се ближе уређује начин издавања 

повлашћених паркинг  карата . 

          Сагласност на правилник из претходног става  даје Градско 
веће. 

          Корисници посебних паркиралишта могу извршити 

резервацију, односно закуп паркинг места за одређени временски 
период. 

          Резервисана паркинг места посебно се обележавају у складу са 

законом, а могу бити обезбеђена физичком запреком на захтев 
корисника о његовом трошку. 

 

 

Члан 15. 

 

          Предузеће нема обавезу чувања возила и не сноси одговорност 

за оштећење или крађу возила и нестанак ствари из возила на јавним 
паркиралиштима. 

Члан 16. 

 
           Кориснику који користи услугу паркирања супротно 

прописима, неосновано омета друге кориснике услуге и не плати 

услугу у утврђеном року, Предузеће може ускратити услугу  
паркирања о чему ће писмено обавестити корисника услуге, у складу 

са Законом.  

          Предузеће може ускратити услугу  паркирања и корисницима 
који: 

 - имају више од 5 (пет) неплаћених налога за плаћање доплатне 

карте; 
 - имају дуговања према Предузећу за интервенције специјалног 

возила „паук“. 

 

 III НАПЛАТА ПАРКИРАЊА 

 

Члан 17. 

 

           За коришћење посебних паркиралишта плаћа се накнада 

према ценовнику Предузећа. 
           Сагласност на ценовник Предузећа даје Градско веће Града 

Сомбора. 

Члан 18. 

 

            Корисник плаћа услугу коришћења посебног паркиралишта 

унапред, куповином паркинг карте или електронским путем (СМС 
поруком или на други начин). 

           Изглед и садржај паркинг карте прописује Предузеће. 

           Паркинг карта се може купити као сатна, вишесатна, или 
дневна карта, у складу са чланом  20. ове Одлуке. 

 

Члан 19. 

 

           За коришћење услуге из члана 17. корисник је обавезан да у 

возилу поседује важећу паркинг карту, осим ако је плаћање 
извршено електронским путем. 

            Корисник је дужан да паркинг карту: 

-истакне са унутрашње стране предњег ветробранског стакла на 

начин да буде уочљив серијски број карте, година, дан, час и минут; 

-користи на начин прописан овом Одлуком и у њу унесе тачне 

податке. 
            Ако корисник користи СМС сервис, порука мора да садржи 

тачна слова и бројеве регистарске ознаке возила  корисника, и то 

према упутству за коришћење СМС сервиса. 
          Сматра се да корисник нема важећу паркинг карту уколико не 

поступи на начин прописан ставовима 2. и 3. овог члана, чланом 9. и 

чланом 18. ове Одлуке. 

Члан 20. 

 
         На посебним паркиралиштима одређеним и категорисаним 

актом из члана 4. ове Одлуке, наплата паркирања се врши по 

започетом сату, вишесатно или дневно, плаћањем сатне, вишесатне 
или дневне паркинг карте. 

        Сатна паркинг карта важи за сваки започети сат према времену 

коришћења паркирања. 
         Вишесатна паркинг карта важи до одређеног времена. 

         Дневна паркинг карта важи до одређеног времена.  

 

КОНТРОЛА КОРИШЋЕЊА ПОСЕБНИХ ПАРКИРАЛИШТА 

 

Члан 21. 

 

         Контролу коришћења и наплате услуге паркирања на посебним 

паркиралиштима  врше овлашћени контролори Предузећа, као 
службена лица. 

        Контролори Предузећа имају службене легитимације и носе 

службена одела. 
        Предузеће прописију изглед легитимације и утврђује изглед 

службеног одела. 
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Члан 22. 

 

        Налог за плаћање доплатне карте издаје овлашћени контролор 

Предузећа и уручује га кориснику. 
        Налог за плаћање доплатне карте представља посебну цену за 

случај коришћења паркиралишта на начин који је у супротности са 

овом Одлуком. 
        Када контролор није у могућности да уручи налог за плаћање 

кориснику, причвршћује га на возило на предњем ветробранском 

стаклу. 
       Достављање налога за плаћање доплатне карте из става 2 овог 

члана сматра се уредним и доцније оштећење и уништење налога 

нема утицај на ваљаност достављања и не одлаже плаћање . 
       Сматра се да је корисник паркиралишта поступио по примљеном 

налогу за плаћање ако је платио доплатну карту у року од 8 дана од 

дана издавања, на начин назначен у налогу. 
       Ако корисник паркиралишта не плати доплатну карту у року из 

става 5.овог члана, дужан је осим износа доплатне карте платити и 

стварне трошкове Предузећа и камату, на шта ће у налогу за 
плаћање бити упозорен. 

 

IV ПОСТУПАЊЕ СА НЕПРОПИСНО 

ПАРКИРАНИМ ВОЗИЛИМА 

 

Члан 23. 

 

            Предузеће је дужно уклонити непрописно паркирано возило 

са јавне или друге површине по налогу надлежног инспектора 
Одељења инспекције и комуналне полиције Градске управе  и по 

налогу  полицијског службеника  МУП-а Србије, у складу са 

Законом. 

Члан 24. 

 

         Уклоњена возила Предузеће односи и чува на за то одређеном 
месту. 

         У периоду од почетка уклањања непрописно паркираног возила 

па до момента преузимања возила од стране корисника, Предузеће 
сноси материјалну одговорност за преузето возило. 

          Под почетком уклањања возила сматра се моменат доласка 

специјалног возила на лице места и заустављање поред возила које 
се уклања. 

          Предузеће ће омогућити власнику преузимање возила у радно 

време Предузећа.     

Члан 25. 

 

        Власници принудно уклоњених возила дужни су да своје возило 
преузму у што краћем року, а најдуже до 120 дана од дана одношења 

возила . 

        Власник возила је дужан да приликом преузимања возила плати 
трошкове поступка одношења возила, лежарине и друге  доспеле 

трошкове. 

        Након 24 часа од одношења возила власник је дужан да плати 
лежарину за сваки започети сат, по ценовнику Предузећа, на којег  

сагласност даје Градско веће. 
        Предузеће може задржати уклоњено возило док му не буде 

исплаћено потраживање. 

        Након истека рока из става 1. овог члана предузеће може 
продати возило јавним надметањем уз јавни позив, како би се 

намирили трошкови поступка одношења возила, лежарине и други 

доспели трошкови.  
 

 V ПОСТАВЉАЊЕ УРЕЂАЈА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ 

ОДВОЖЕЊА ВОЗИЛА 

 

Члан 26. 

 
           Предузеће је овлашћено да може по налогу надлежног 

инспектора Одељења инспекције и комуналне полиције Градске 

управе  и по налогу полицијског службеника  МУП-а Србије 
извршити постављање уређаја којим се спречава одвожење возила,  

и то: 

 - на возило корисника који користи услугу  паркирања 
супротно овој  Одлуци ; 

 - на возило корисника који поступа супротно другим  важећим 

прописима. 
          Предузеће ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове 

Одлуке  донети правилник којим ће ближе уредити постављање 

уређаја којима се спречава одвожење возила. 

          На правилник из претходног става сагласност даје Градско 
веће. 

 

           VI ЗАБРАНЕ 

 

Члан 27. 

 
             На паркиралиштима је забрањено: 

1. паркирање возила супротно постављеној саобраћајној 

сигнализацији; 
2. паркирање возила које није регистровано, односно чијој је 

регистрационој налепници истекао рок важења и паркирање возила 

на којима регистарске таблице и регистрационе налепнице нису 
постављене на прописан начин;  

3. остављање неисправног или хаварисаног возила; 

4. паркирање возила које не припада категорији возила за које је 
паркиралиште намењено; 

5. паркирање возила на паркиралиштима предвиђеним за инвалидна 

лица и на резервисаним паркинг местима, уколико корисник не 
спада у наведене категорије; 

6.  паркирање возила дуже од времена предвиђеног за паркирање; 

7. заузимање паркинг места постављањем ограда или сличних 

препрека без сагласности Предузећа; 

8.  вршење услуга поправке и прања возила; 

9.  обављање промета роба и услуга; 
10. уклањање уређаја за спречавање одношења возила без 

сагласности Предузећа. 

   

 VII НАДЗОР 

Члан 28. 

 

           Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши  Градска 

управа. 

           Послове инспекцијског надзора над применом ове Одлуке и 
аката донетих на основу ове Одлуке,  врши  надлежни инспектор 

Одељења инспекције и комуналне полиције Градске управе. 

          Комунално-полицијске и друге послове контроле коришћења 
јавних паркиралишта у складу са одредбама ове Одлуке и контролу 

примене Одлуке у складу са Законом о комуналној полицији и 

другим прописима врши комунална полиција Одељења инспекције и 
комуналне полиције Градске управе. 

 

Члан 29. 

 

          У вршењу инспекцијског надзора надлежни инспектор 

Одељења инспекције и комуналне полиције Градске управе је 
овлашћен да: 

 - нареди извршење утврђених обавеза и предузимање мера за 

отклањање недостатака; 
 - нареди уклањање и премештање возила и уклањање других 

ствари и предмета; 

 - нареди постављање уређаја за спречавање одвожења возила; 
 - предузме друге мере у складу са законом и прописима Града 

Сомбора. 
         Када је на јавном паркиралишту возило паркирано, односно 

остављено супротно одредбама из члана 27. ове Одлуке, надлежни 

инспектор Одељења инспекције и комуналне полиције Градске 
управе ће наложити кориснику да возило одмах уклони, под 

претњом принудног извршења. 

         Уколико се корисник не налази на лицу места, или одбије да 
уклони возило из става 2. овог члана, надлежни инспектор Одељења 

инспекције и комуналне полиције Градске управе ће донети решење 

којим ће наложити да се возило уклони у најкраћем могућем року, 

који се може одредити и на минуте, под претњом принудног 

извршења. Ово решење се уручује, или се на погодан начин 

причвршћује на возило, уз назначење дана и часа када је 
причвршћено и тиме се сматра да је достављање  решења уредно 

извршено. 

         Ако  корисник из става 2 овог члана не поступи по датом 
налогу, надлежни инспектор Одељења инспекције и комуналне 

полиције Градске управе ће одредити да се возило, или друга ствар  

или предмет уклони о трошку корисника, на место које  је за то 
одређено. 
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Члан 30. 
           

           Надлежни инспектор је овлашћен да контролише да ли се 

јавна паркиралишта користе у складу са наменом прописаном овом 

Одлуком и да нареди отклањање недостатака. 
           Надлежни инспектор је овлашћен да изрекне мандатну казну, 

поднесе захтев за вођење прекршајног поступка у случају 

непоступања по извршном решењу, као и да предузима друге 
потребне мере за коришћење јавних паркиралишта, у складу са овом 

Одлуком и другим актима донетим на основу ове Одлуке. 

 

Члан 31. 

 

          У вршењу комунално-полицијских послова, поред законских 
овлашћења, комунални полицајац је овлашћен да изрекне мандатну 

казну прописану овом Одлуком, као и да поднесе захтев за вођење 

прекршајног поступка. 
 

 VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ     

                  

Члан 32. 
 

        Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће 

се за прекршај Предузеће, а новчаном казном у износу од 2.500,00 до 
75.000,00 динара одговорно лице у Предузећу, ако: 

1. не поступи у складу са чланом  10. ове Одлуке, 

2. не поступи у складу са чланом  12. ове Одлуке. 
 

Члан 33. 

 

        Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће 

се за прекршај правно лице, а новчаном казном у износу од 2.500,00 
до 75.000,00 динара одговорно лице у предузећу, ако: 

 1. користи повлашћену паркинг карту супротно члану 14. ове 

Одлуке, 
 2. не поступи у складу са чланом 17. ове Одлуке 

 3. поступи супротно члану 27. ове Одлуке. 

       За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник 
новчаном казном од 5.000,00 до 250.000,00 динара. 

       За прекршаје из става 1. овог члана казниће се физичко лице 

новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара. 
Члан 34. 

        За прекршај из члана 33. ове Одлуке може се наплатити 

мандатна казна на месту извршења прекршаја у износу од 10.000,00 
динара за правно лице и предузетника и у износу од 3.000,00 динара 

за одговорно лице у правном лицу  и за физичко лице. 

 

 IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 35. 

 

        Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о 

паркиралиштима ("Службени лист Општине Сомбор“ бр. 12/05, 
14/06, 15/06, 6/07 и „Службени лист Града Сомбора“, бр. 5/08 и 

12/2010 ). 

Члан 36. 

 

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

"Службеном листу Града Сомбора". 
 

РС-АПВ  

СГ СОМБОР  
Број:  352-89/2012     ПРЕДСЕДНИК СГ 

Дана: 16.03.2012.год.  мр Синиша Лазић, с.р.  

Сомбор 
 

 18. На основу члана 38. Статута Града Сомбора („Сл. лист 

Града Сомбора“, бр. 2/2008), Скупштина града Сомбора, на 30. 
седници одржаној дана 16.03.2012. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О ТРЕЋИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ОДЛУКЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о грађевинском земљишту  ("Сл. лист града 
Сомбора" бр.10/11-пречишћен  текст , 11/11 и12/11)   члан 14. мења 

се и гласи: 

              „Накнада за уређивања грађевинског земљишта утврђује се 
на следећи начин: 

а) за становање: 

- стамбене просторије у сутерену, приземљу, на 
спратовима, поткровљу и мансарди рачунају се са 100% износа из 

члана 13. ове Одлуке; 

- помоћне просторије у оквиру стамбеног објекта 
(подрумске етаже, гараже, лође, терасе, наткривени улази, балкони) 

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 рубним деловима грађевинског реона рачунају се 

са 100% износа из члана 13. ове Одлуке. 

б) за комерцијалне делатности: 
- хотели, угоститељски објекти, продајни простор, 

канцеларије,  мењачнице, видео клубови, као и  складишни простор, 

надстрешнице, помоћне просторије које су припадајући део 
пословног простора, рачунају се са 125% износа из члана 13. ове 

Одлуке; 

- бензинске и гасне станице, спортске кладионице и 

коцкарнице, рачунају се са 200% износа из члана 13. ове Одлуке.. 

в) за производне делатности: радионице, индустријски 

објекти и производно занатство,  помоћне просторије које служе за  
производну делатност, рачунају се са 80% износа из члана 13. ове 

Одлуке,  

г) за пољопривредне делатности: 
- објекти за гајење животиња (стаје за гајење коња, штале 

за гајење говеда, објекти за гајење живине, коза, оваца и свиња, као 

и објекти за гајење голубова, кунића, украсне живине и птица); 
пратећи објекти за гајење домаћих животиња(испусти за стоку, 

бетонске писте за одлагање чврстог стајњака, објекти за 

складиштење осоке); објекти за складиштење сточне хране (сеници, 
магацини за складиштење концентроване сточне хране, бетониране 

сило јаме и сило тренчеви), објекти за складиштење 

пољопривредних производа (амбари, кошеви) и други слични 
објекти  у оквиру породичног становања пољопривредног 

типа(објекти за машине и возила, пушнице, сушионице, и сл),  

рачунају се са 50% износа из члана 13. ове Одлуке: 
- сви објекти који служе за узгој, производњу и 

складиштење пољопривредних производа и пратећи  помоћни 

објекти, силоси и ваге,  објекти за смештај пољопривредних машина 

и алати, а који се не могу сврстати у породично становања 

пољопривредног типа,  рачунају се са 80% износа из члана 13. ове 

Одлуке; 
-  воћарске кућице и сл., рачунају се  са 50% износа из 

члана 13. ове Одлуке. 

д) за објекте остале намене: 
- за објекте у функцији спорта и рекреације, верске 

објекте, објекте образовања, културе и здравства на којима 

Република Србија, односно град Сомбор има право својине или 
право коришћења, хидрофорске кућице, трафо-станице, антенски 

стубови и сл. рачунају се са 50% износа из члана 13. ове Одлуке. 
Накнада за уређивања грађевинског земљишта за  објекте-

просторе који нису наведени у ставу 1. овог члана, утврђује се као за 

објекте-просторе који су најсличнији  по намени а наведени су у 
ставу 1. овог члана.  

 Приликом промене намене објеката из једне у другу 

категорију, плаћа се само разлика у износу накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта утврђена претходним ставовима овог 

члана.“ 

Члан 2. 
 

 Одбор за статутарна питања, организацију и нормативна 

акта Скупштине града, утврдиће пречишћен текст Одлуке о 

грађевинском земљишту ("Сл.лист Града Сомбора" бр.10/11-
пречишћен  текст , 11/11 и12/11), на основу припремљеног предлога 

Одељења за комуналне послове. 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а има се 

објавити у „Службеном листу Града Сомбора“. 

 

РС-АПВ  

СГ СОМБОР  

Број:  418-17/2012     ПРЕДСЕДНИК СГ 
Дана: 16.03.2012.год.  мр Синиша Лазић, с.р. 

Сомбор 
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 19. На основу члана 20. тачка 10. Закона о локалној 
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 9/02, 33/04 и 135/04),  члана 14. 

тачка 10. и члана 62. тачка 4. Статута града Сомбора („Сл.лист града 

Сомбора“, бр. 2/08),  Скупштина града Сомбора на својој 30. 
седници одржаној дана 16.03.2012. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ДРУГИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

 ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 

 

Члан 1. 

 

У члану 38. иза става 2. додаје се нови став 3. који гласи:  
 „Додатни попуст из става 2. овог члана одобрава се на 

основу писменог захтева закупца, доказа о броју запослених радника 

за сваки текући месец, као и измирених обавеза по основу закупа 
пословног простора и свих локалних јавних прихода, с тим да се 

умањење закупнине по овом основу не може  остварити за протекли 

период закупа.“  
Досадашњи став 3. постаје став 4. 

 

Члан 2.  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу Града Сомбора“. 

 
РС-АПВ  

СГ СОМБОР  

Број:  361-23/2012     ПРЕДСЕДНИК СГ 
Дана: 16.03.2012.год.  мр Синиша Лазић, с.р. 

Сомбор 

 
 20. На основу члана 20. став 1. тачка 17. и члана 24. став 

1. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 129/07), 

члана 47. и 64. Закона о социјалној заштити („Сл.гласник РС“, број 
24/11) те члана 38. став 1. тачка 6. Статута града Сомбора („Сл.лист 

града Сомбора“, број 2/2008), а у складу са чланом 7. став 1. тачка 7. 

Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 116/2008), 
Скупштина града Сомбора на својој 30. седници, одржаној дана 

16.03.2012. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ПРАВИМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 

ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА СОМБОРА 

 

Члан 1. 

 

             У Одлуци о правима у социјалној заштити из надлежности 

града Сомбора („Сл.лист града Сомбора“,број 12/2011), 
 

 Члан 12. мења се и гласи: 

           „Пружање услуге дневног боравка, у складу са овом 
Одлуком ,обављаће Школа за основно и средње образовање са 

домом „Вук Караџић“ у Сомбору, односно други пружаоци услуге 
који испуњавају законом прописане услове за пружање ове услуге.“ 

 Учлану 32., став 3. мења се и гласи: 

           „Поступак за остваривање права на привремени смештај у 
прихватну станицу и прихватилиште за децу и омладину која се нађу 

на територији града Сомбора, спроводи Центар за социјални рад у 

Сомбору, а на основу упута Центра услугу ће пружати Установа 
социјалне заштите Дом за децу и омладину “Мирослав Антић-Мика“ 

у Сомбору или друга правна и физичка лица која испуњавају 

законом прописане услове.“ 
 У члану 60., став 1. мења се и гласи: 

          „О захтевима за остваривање права из ове Одлуке решава у 

првом степену Центар за социјални рад у Сомбору.“ 
 

Члан 2. 
 

          Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у 
„Службеном листу града Сомбора“.       

 

РС-АПВ  
СГ СОМБОР  

Број:  55-1/2012     ПРЕДСЕДНИК СГ 

Дана: 16.03.2012.год.                   мр Синиша Лазић, с.р. 

Сомбор 

 

 21. На основу члана 6. тачка 12. и члана 7. Закона о 
финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 62/2006), 

члана 38. Закона о враћању одузете имовине и обештећењу („Сл. гл. 

РС“, бр.72/2011), члана 19. Закона о локалним изборима („Сл. гл. 
РС“, бр. 129/2007, 34/2010 и 54/2011), те члана 38. и 112, а у вези са 

чланом  14., став 1. тачка 4. и став 2. тачка 1. Статута Града Сомбора 

(„Сл. лист Града Сомбора“, број 2/2008), Скупштина града Сомбора 
на 30. седници одржаној дана 16.03.2012. године донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

O I  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  

О НАКНАДАМА ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ 

ГРАДСКА УПРАВА ВРШИ ДРУГИМ ЛИЦИМА 
 

Члан 1. 

 
У члану  6. ставу 3., додаје се нови став 4. који гласи: 

 „Ослобађају се плаћања накнада утврђених у члану 1., 

тачки 3. физичка лица у поступку кандидовања за изборе, као и 
физичка лица у поступку стицања имовине и остваривања 

обештећења по Закону о о враћању одузете имовине и обештећењу.“ 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће се 
објавити у „Службеном листу града Сомбора“. 

 

РС-АПВ  
СГ СОМБОР  

Број:  434-9/2012     ПРЕДСЕДНИК СГ 

Дана: 16.03.2012.год.  мр Синиша Лазић, с.р.  
Сомбор 

 

 22. На основу члана 4. и 13. Закона о јавним службама 
(„Сл. гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/2005 – др. закон, 81/2005 - 

испр. др. закона и 83/2007 - испр. др. закона), члана 20. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007),  члана 24. 
Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009), члана 17. Закона о 

националним саветима националних мањина („Сл. гласник РС“, бр. 

72/2009), и члана 16. и 38. Статута града Сомбора („Сл. лист града 
Сомбора“, бр. 2/2008), Скупштина града Сомбора на својој 30. 

седници одржаној 16.03.2012. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ДРУГИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОСНИВАЊУ  ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА СОМБОР 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о оснивању Историјског архива Сомбор („Сл. 

лист града Сомбора“, бр. 1/2009 и 12/2011), у члану 9. ставу 4. 

Одлуке, алинеја 1. мења се и гласи: 
 „-5 представника оснивача, од којих 2 представника 

предлаже Одбор за кадровска и административна питања и радне 
односе Скупштине града Сомбора и 1 представника предлаже 

Национални савета мађарске националне мањине, а 2 представника 

предлаже Министарство надлежно за послове културе, док 
Национални савет мађарске националне мањине даје и мишљење о 

свим предложеним члановима Управног одбора“. 

  

Члан 2. 

 

 Историјски архив је дужан да усклади Статут са овом 

Одлуком у року од месец дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Сомбора.“ 
 

РС-АПВ  

СГ СОМБОР  
Број:  022-6/2012      ПРЕСЕДНИК СГ 

Дана: 16.03.2012.год.  мр Синиша Лазић, с.р. 

Сомбор 
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 23. На основу члана 139. – 244.  Закона о привредним 
друштвима („Сл. гласник РС“ бр.  36/2011, 99/11) на основу члана 

14. и 38. Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 

2/2008), Скупштина града Сомбора на својој 30. седници одржаној  
дана 16.03. 2012.  године, донела је 

  

О Д Л У К У 

 О ОСНИВАЊУ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ „АГРОРЕНТ“ СТАНИШИЋ 

 

Члан 1. 

  

 Овом Одлуком се уређује: 
 

 пословно име и седиште друштва; 

 претежна делатност друштва;  
 вредност основног капитала друштва, односно 

вредност улога оснивача; 

 начин и време уплате новчаног улога, односно 
уношење неновчаног улога; 

 укупан износ трошкова оснивања друштва; 

 врста и надлежности органа друштва; 

 заступање друштва; 

 начин промене правне форме друштва; 

 трајање и престанак друштва; 
 остала питања. 

  

Члан 2. 

  

 Пуно пословно име друштва гласи: 

„АГРОРЕНТ“ д.о.о. Станишић (у даљем тексту: Друштво) 
 

Члан 3.  

  
Седиште Друштва је на следећој адреси: 

Станишић, Ослобођења бр. 103 

   

Члан 4. 

  

 Претежна делатност којом ће се Друштво бавити је: 
6820 - Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и 

управљање њима 

Друштво може обављати и друге делатности, укључујући 

и спољнотрговинску делатност, уколико за то испуњава услове 

предвиђене законом. 

Члан 5. 

  

Укупан уписани новчани део основног капитала 

Друштва износи: 
30.000,00 динара. 

Укупан уплаћени новчани део основног капитала 

Друштва износи: 
30.000,00 динара. 

Члан 6. 

  

 Оснивач Друштва, односно његов једини члан је:  

 

ГРАД СОМБОР, Трг Цара Уроша бр.1 , Сомбор,  МБ 08894922, 

кога заступа градоначелник Немања Делић, с тим да ће исти 

именовати члана Друштва,       
            

са уписаним новчаним капиталом који износи: 30.000,00 динара, 

 

са уплаћеним новчаним капиталом који износи: 30.000,00 динара, 

         а што износи 100 % удела у укупном капиталу друштва.  

Члан 7.  

  
 Члан Друштва има право на исплату добити, у складу са 

законом. 

Члан 8. 

  

 У правном промету са трећим лицима Друштво иступа у 

своје име и за свој рачун. 
  

 За обавезе према трећим лицима, настале у пословању 
Друштва, Друштво одговара својом целокупном имовином. 

  

 Члан Друштва не одговара за обавезе Друштва, осим до 
износа неунетог улога у имовину друштва и у другим случајевима 

предвиђеним законом. 

Члан 9. 

  

 Друштво у унутрашњем и спољнотрговинском промету 

заступа директор Друштва, са неограниченим овлашћењима. 
   

ОРГАНИ ДРУШТВА 

 

Члан 10. 

 

 Органи Друштва су скупштина и директор. 
 Њихова овлашћења и делокруг рада утврђују се Законом о 

привредним друштвима. 

Члан 11. 

 

 Послове који по Закону о привредним друштвима спадају 

у делокруг Скупштине врши члан Друштва, пошто се ради о 

једночланом друштву. 

 

 Члан Друштва одлучује о: 
 

1) одобравању послова закључених у вези са 

оснивањем друштва пре регистрације; 
2) избору и разрешењу директора и утврђивању 

његове зараде; 

3) одобравању финансијских извештаја; 
4) времену и износу исплате добити члану друштва; 

5) именовању интерног ревизора или ревизора 

друштва и потврђивању њихових налаза и 
мишљења, утврђивању накнаде или других 

услова њиховог уговора са друштвом; 

6) именовању ликвидационог управника и 
потврђивању ликвидационог биланса; 

7) повећању и смањењу основног капитала друштва 

и емисији хартија од вредности; 
8) давању прокуре и пословног пуномоћја; 

9) пријему новог члана и преносу удела на трећа 

лица; 

10) статусним променама, промени правне форме и 

престанку друштва; 

11) одобрењу правних послова директора и других 
лица, у складу са чланом 35. Закона о 

привредним друштвима; 

12) стицању, продаји, давању у закуп, залагању или 
другом располагању имовином велике вредности, 

у складу са Закон о привредним друштвима; 

13) измени оснивачког акта или уговора чланова 
друштва; 

14) образовању огранка Друштва; 
15) промени пословног имена Друштва; 

16) давању и опозивању прокуре. 

  

Члан 12. 

   

 Директор друштва може бити члан друштва или лице које 
није члан друштва. 

Члан друштва бира директора на седници скупштине. 

 

Члан 13. 

 

 Директор Друштва надлежан је за: 
1) заступање друштва и вођење послова друштва у складу 

са законом и овим оснивачким актом.  

2) утврђивање предлога пословног плана  
3) сазивање седнице скупштине чланова  

4) спровођење одлука оснивача 

5) одређивање дана са којим се утврђује листа чланова 
друштва са правом на обавештавање, дан утврђивања дивиденде и 

дан плаћања дивиденде, гласања и других питања.  

6) закључење уговора о кредиту  
7) утврђивање дана стицања права на учешће у добити и 

дана исплате учешћа у добити, као и дана стицања права гласа и 

других права чланова друштва.  
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8) давање и опозивање прокуре  
9) извршење одлука  о стицању сопствених удела о 

повлачења и поништења удела 

10) утврђивање износа учешћа у добити 
11) издавање обвезница и других хартија од вредности 

 

 Директор је одговоран за уредно вођење пословних књига 
и унутрашњи надзор пословања. 

 Директор може вршење појединих послова из ст. 1. и 2. 

овог члана пренети на друга лица, ако то овим оснивачким актом 
није искључено. 

Члан 14.  

  
 Друштво се оснива на неодређено време. 

  Друштво престаје одлуком члана Друштва или у другим 

случајевима предвиђеним законом. 

 

Члан 15. 

  
 Укупан износ трошкова оснивања Друштва утврђен је у 

висини од: 

 15.000,00 дин. (словима: петнаестхиљададинара) 

 Члан Друштва ове трошкове може накнадно наплатити из 

имовине Друштва.  

Члан 16. 

  

 На сва питања која нису регулисана овим Актом о 

оснивању, примењиваће се Закон о привредним друштвима. 
  

Члан 17. 

  
 Измене овог Акта о оснивању врше се у писаној форми. 

Овај Акт о оснивању је састављен у пет истоветних 

примерака, један за поступак регистрације, три за члана Друштва, 
један за суд овере. 

 Оваj Акт о оснивању ступа на снагу даном овере од 

стране надлежног суда. 
  

РС-АПВ  

СГ СОМБОР  
Број:  023-18/2012-I      ПРЕДСЕДНИК СГ 

Дана: 16.03.2012.год.  мр Синиша Лазић, с.р. 

Сомбор 

 

 24. На основу чл. 28. Закона о култури („Сл. гласник РС“, 

бр. 72/09), чл. 25. Одлуке о оснивању Градског музеја Сомбор („Сл. 
лист града Сомбора“, бр. 12/2011), те чл. 38. став 1. тачка 9. Статута 

града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 2/08), Скупштина 

града Сомбора, на 30. седници одржаној дана 16.03.2012. године, 
донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 

ГРАДСКОГ МУЗЕЈА СОМБОР 

 

I 

 

         ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Градског музеја Сомбор, 
у датом тексту. 

II 

 
          Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 

у „Службеном листу града Сомбора“. 

 

РС-АПВ  

СГ СОМБОР  

Број:  010-7/2012-I      ПРЕДСЕДНИК СГ 
Дана: 16.03.2012.год.  мр Синиша Лазић, с.р. 

Сомбор 

 25. На основу чл. 28. Закона о култури („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09), чл. 24. Одлуке о оснивању Градске библиотеке „Карло 

Бијелицки“ Сомбор („Сл. лист града Сомбора“, бр. 12/2011), те чл. 

38. став 1. тачка 9. Статута града Сомбора („Сл. лист града 
Сомбора“, бр. 2/08), Скупштина града Сомбора, на 30. седници 

одржаној дана 16.03.2012. године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 

ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ“ СОМБОР 

I 

 

        ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Градске библиотеке “Карло 

Бијелицки“  Сомбор, у датом тексту. 

 

II 

 
         Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у 

„Службеном листу града Сомбора“. 

 
РС-АПВ  

СГ СОМБОР  

Број:  010-8/2012-I      ПРЕДСЕДНИК СГ 
Дана: 16.03.2012.год.  мр Синиша Лазић, с.р. 

Сомбор 

 
 26. На основу чл. 28. Закона о култури („Сл. гласник РС“, 

бр. 72/09), чл. 24. Одлуке о оснивању Народног позоришта Сомбор 

(„Сл. лист града Сомбора“, бр. 12/2011), те чл. 38. став 1. тачка 9. 
Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 2/08), 

Скупштина града Сомбора, на 30. седници одржаној дана 16.03.2012. 

године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 

НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА СОМБОР 

 

I 

 

        ДАЈЕ СЕ сагласност на Народног позоришта  Сомбор, у датом 

тексту. 

II 

 

         Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у 

„Службеном листу града Сомбора“. 
 

РС-АПВ  

СГ СОМБОР  
Број:  010-9/2012-I      ПРЕДСЕДНИК СГ 

Дана: 16.03.2012.год.  мр Синиша Лазић, с.р. 

Сомбор 
 

 27. На основу чл. 12. став 1. Закона о социјалној заштити 

(„Сл. гласник РС“, бр. 24/2011), чл. 15. Одлуке о оснивању Центра за 

социјални рад у Сомбору („Сл. лист града Сомбора“, бр. 12/2011), те 

чл. 38. став 1. тачка 9. Статута града Сомбора („Сл. лист града 

Сомбора“, бр. 2/08), Скупштина града Сомбора на 30. седници 
одржаној дана 16.03.2012. године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОМБОР 

 

I 

 

         ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Центра за социјални рад 

Сомбор, у датом тексту. 

II 

 

         Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у 

„Службеном листу града Сомбора“. 
 

РС-АПВ  

СГ СОМБОР  

Број:  010-10/2012-I      ПРЕДСЕДНИК СГ 

Дана: 16.03.2012.год.  мр Синиша Лазић, с.р. 

Сомбор 
 

 28. На основу одредбе члана 41. Одлуке о давању у закуп 

пословног простора и гаража на којима је носилац права коришћења 
Град Сомбор („Сл.лист општине Сомбор“, бр. 7/99, 9/99, 3/02, 11/03, 

2/08 и 5/08), члана 43. Одлуке о давању у закуп пословног простора 

(„Сл. лист Града Сомбора“, бр. 14/10 и 6/11), и члана 38. Статута 
града Сомбора („Сл.лист града Сомбора“, бр. 2/08), Скупштина 

града Сомбора на 30. седници одржаној дана 16.03.2012. године, 

донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ ВРЕДНОСТИ БОДА ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

ВИСИНЕ МЕСЕЧНЕ ЗАКУПНИНЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 

И ГАРАЖА НА КОЈИМА ЈЕ  

НОСИЛАЦ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ГРАД СОМБОР 

 

Члан 1. 

 Овим Решењем утврђује се вредност бода на основу које 

се израчунава висина месечне закупнине пословног простора и 

гаража на којима је носилац права коришћења Град Сомбор, а за 
уговоре о закупу пословног простора закључене на основу Одлуке о 

давању у закуп пословног простора и гаража на којима је носилац 

права коришћења Град Сомбор („Сл.лист општине Сомбор“, бр. 
7/99, 9/99, 3/02, 11/03, 2/08 и 5/08). 

 

Члан 2. 

 Вредност бода на основу које се израчунава висина 

месечне закупнине пословног простора утврђује се у висини од 

36,00 динара. 

Члан 3. 

 Вредност бода на основу које се израчунава висина 

месечне закупнине гаражног простора утврђује се у висини од 
144,00 динара. 

Члан 4. 

 У вредност бода из тачке 2. и 3. овог Решења урачунат је 
порез на додату вредност. 

Члан 5. 

 Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном листу Града Сомбора“. 
 

РС-АПВ  
СГ СОМБОР  

Број:  361-7/2012      ПРЕДСЕДНИК СГ 

Дана: 16.03.2012.год.  мр Синиша Лазић, с.р. 

Сомбор 

  

29. На основу члана 42. Закона о ванредним ситуацијама 
("Сл. гласник РС", бр. 111/09) и члана 8. Уредбе о саставу и начину 

рада штабова за ванредне ситуације ("Сл. гласник РС", бр. 98/2010), 

Скупштина града Сомбора је на својој 30. седници одржаној дана 
16.03.2012. године, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 

Члан 1. 

 

 У члану 1. Решења о именовању чланова Штаба за 
ванредне ситуације ("Сл. лист града Сомбора", бр. 12/2011) речи под 

редним бројем 23. "Ненад Станковић" замењују се речима "Мр 

Зоран Симендић". 

Члан 2. 

 
 Ово решење ступа на снагу даном доношења и има се 

објавити у "Службеном листу Града Сомбора". 

 
РС-АПВ  

СГ СОМБОР    ПРЕДСЕДНИК СГ 

Број:  02-197/2012                  мр Синиша Лазић, с.р.  

Дана: 16.03.2012.год.   

Сомбор 

 
 30. На основу члана 246. Закона о раду Републике Србије 

("Службени гласник РС", бр. 24/05 и 61/05), Скупштина града 

Сомбора, као оснивач, коју заступа председник Скупштине града, 
СИНИША ЛАЗИЋ  и Синдикат запослених у комунално-стамбеној 

делатности града  Сомбора, кога заступа председник Градског 

одбора запослених у комунално-стамбеној делатности, ГОРАН 

СТОЈШИЋ, закључују 

 

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР 

 ЗА ЈАВНА КОМУНАЛНА И ДРУГА  

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА СОМБОРА 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 
 Овим колективним уговором уређују се права, обавезе и 

одговорности запослених из области радних односа у јавним 

комуналним и другим јавним предузећима, чији је оснивач Град 
Сомбор, као и међусобни односи учесника овог колективног 

уговора. 

Члан 2. 

 

 Послодавац, у смислу овог колективног уговора, је јавно 

комунално и друго јавно предузеће, чији је оснивач Град Сомбор. 
Запослени, у смислу овог колективног уговора, је лице које је у 

складу са законом и другим прописима засновало радни однос 

код послодавца из става 1. овог члана. 

Члан 3. 

 

 Овај колективни уговор непосредно се примењује. 
 

II ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА 

 

Члан 4. 
 

 Послодавац је дужан да затражи мишљење синдиката пре 

доношења општег акта којим се утврђује врста посла, стручна 
спрема и други посебни услови за рад на тим пословима. 

 Послодавац је дужан да акт из става 1. овог члана, након 

доношења, достави синдикату. 
 

III ОДМОРИ И ОДСУСТВА 

 

Члан 5. 
 

 Дужина годишњег одмора утврђује се запосленом у  

складу са критеријумима прописаним Законом, општим 
колективним уговором и  појединачним колективним уговором код 

послодавца, а у најдужем трајању од 30 радних дана. 

 

Члан 6. 
 

 Запосленом са 30 година пензијског стажа или 55 година 

живота и запосленој са 25 година пензијског стажа или 50 година 
живота, као и запосленом млађем од 18 година живота, утврђује се 

дужина годишњег одмора у трајању од  30 радних дана. 

 

Члан 7. 

 Запослени има право на плаћено одсуство до седам 

радних дана у току календарске године у складу са критеријумима 
утврђеним појединачним колективним уговором код послодавца и 

Законом. 

 У случају смрти члана уже породице запослени има право 
на плаћено одсуство од још пет радних дана, као и два радна дана за 

сваки случај добровољног давања крви, рачунајући и дан давања 

крви. 

IV ЗАРАДА, НАКНАДА ТРОШКОВА И ДРУГА 

ПРИМАЊА 

Члан 8. 
 

 Запослени има право на одговарајућу зараду, накнаду 

трошкова и друга примања у складу са законом и овим колективним 
уговором. 

 Зарада се састоји од: 

 1. зараде коју је запослени остварио за обављени рад и 

време проведено на раду, коју чини: 

 - основна зарада (цена рада и коефицијент), 

 - део зараде по основу услова рада, 
 - део зараде за време проведено на раду (минули рад), 

 - део зараде по основу остварених резултата рада, односно 

радног учинка, и 
 - зарада по основу удела у делу добити; 

 2. увећане зараде по основу рада: 

 - у нерадне државне и верске празнике, 
 - дужег од редовног радног времена (прековремени рад), 

 - ноћу, и 

 - у дане недељног одмора; 
 3. накнаде зараде за време одсуствовања са рада, у складу 

са законом и овим колективним уговором. 

 Право на накнаду трошкова обухвата трошкове за: 
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 - долазак и одлазак са рада, и 
 - службени пут у земљи; 

Друга примања су: 

 - накнада за исхрану у току рада, 
 - регрес за коришћење годишњег одмора, 

 - отпремнина при престанку радног односа због одласка у 

пензију, 
 - у случају смрти запосленог или члана уже породице, 

 - јубиларна награда, 

 - солидарна помоћ, и 
 - друга примања у складу са појединачним колективним 

уговором код послодавца. 

 

1. ЗАРАДА  

 

Зарада за обављени рад и време проведено на раду 

 

Члан 9. 

 
 Зарада из члана 8. став 2. тачка 1. овог колективног 

уговора утврђује се на основу: 

 1. основне зараде, и 

 2. остварених резултата рада. 

 

 Основна зарада утврђује се на основу елемената за 
одређивање зараде, односно цене рада и коефицијената, као и 

времена проведеног на раду (минули рад), у складу са овим 

колективним уговором. 
 Остварени резултати рада, односно радни учинак 

запосленог, утврђује се на основу норматива или оцене резултата 

рада, у складу са критеријумима које споразумно утврђују 
послодавац и синдикат. 

Члан 10. 

 
 Елементи за одређивање основне зараде су: цена радног 

сата и коефицијенти које учесници у закључивању појединачних 

колективних уговора код послодавца утврђују за најједноставнији 
рад, за пуно радно време и стандардни учинак, споразумно полазећи 

од пословно-финансијских резултата предузећа и кретања просечних 

зарада запослених у граду Сомбор. 
Цена радног сата добија се када се просечна месечна 

зарада у граду Сомбор подели са просечним бројем радних сати и 

тако добијена вредност умањи од 30% до 60%. 

Цена рада за најједноставнији рад утврђује се тако што се 

цена радног сата из претходног става помножи са просечним бројем 

радних сати. 
 Просечном  зарадом исплаћеном у граду Сомбор, сматра 

се просечно исплаћена  зарада по запосленом у претходном месецу, 

у односу на месец за који се врши обрачун и исплата зарада. 
 Учесници у закључивању појединачног колективног 

уговора код послодавца споразумно месечно утврђују цену рада за 

најједноставнији рад утврђену у ст. 1, 2. и 3.  овог члана. 
 Зараде за пуно радно време и стандардни учинак утврђују 

се тако што се цена рада за најједноставнији рад утврђена у ст.  3. 
овог члана помножи следећим коефицијентима: 

  

Прва група 
 Обухвата најједноставније послове (запослени - физички 

радник почетник). 

 Коефицијент за ову групу послова утврђује са у распону 
од 1,00 - 1,35. 

 

 Друга група 
 Обухвата послове неквалификованог запосленог који се 

обављају по једноставном поступку и са једноставним средствима 

рада, као што су послови: одржавање хигијене пословних 
просторија, чишћење комуналних објеката и других 

најједноставнијих послова из области делатности. 

 Коефицијент за ову групу послова утврђује се у распону 
од 1,20 - 1,50. 

 

 Трећа група 
 Обухавата послове полуквалификованог запосленог као 

што су: послови чишћења и прања јавних површина, изношење и 

депоновање отпадака, помоћни послови у производњи,  
дистрибуција воде и топлоте и других сродних послова. 

 Коефицијент за ову групу послова утврђује се у распону 
од 1,44 - 1,90. 
 

Четврта група 

 Обухвата средње сложене послове КВ запосленог у 
производњи и пружању комуналних услуга, уређењу и одржавању 

комуналних објеката и послове руковања средствима рада. 

 Коефицијент за ову групу послова утврђује се у распону 
од 1,70 - 2,10. 

 За послове који се обављају под најтежим условима и са 

специфичним средствима рада у комуналној делатности као што су: 
руковаоци грађевинских машина, руковаоци централног грејања, 

инсталатери водовода и канализације и други сродни послови, 

утврђује се коефицијент до 2,20. 
 

 Пета група 

 Обухвата средње сложене и разноврсне послове средње 
стручне спреме везане за припрему и праћење процеса рада 

укључујући и административно - техничке послове. 

 Коефицијент за ову групу послова утврђује се у распону 
од 1,80 - 2,20. 

 За послове који се обављају у најтежим условима и са 

специфичним средствима рада у комуналној делатности као што су: 
пословођа микрорејона изношења смећа, помоћник руковаоца 

топлане, референт интерфлоре и други сродни послови утврђује се 

коефицијент до 2,40. 

  

Шеста група 

 Обухвата сложене послове средње стручне спреме, 
висококвалификованих запослених у производњи и пружању 

комуналних услуга, уређењу и одржавању комуналних објеката који 

подразумевају одговарајући степен специјализације у процесу рада. 
 Коефицијент за ову групу послова утврђује се у распону 

од 2,20 - 2,40. 

 За послове који се обављају под најтежим условима, са 
специфичним средствима рада и руководеће послове као што су: 

запослени - ВКВ каналски радник, возач специјалног комуналног 

возила, руковаоци парних котлова и блоковских котларница у 
топлани,  пословође и други сродни послови утврђује се 

коефицијент до 3,00. 
 

 Седма група 
 Обухвата сложене и специјализоване послове везане за 

организационо, оперативно и стручно вођење процеса рада, сложене 

послове на припреми, праћењу и анализирању процеса рада, послове 
руковођења одговарајућим деловима рада и слично. 

 За обављање ових послова потребна је виша школска 

спрема. 
 Коефицијент за ову групу послова утврђује се у распону 

од 2,40 - 3,00. 

 

 Осма група 

 Обухвата сложене послове високе стручне спреме као што 

су: послови стручног вођења процеса рада, анализе и контроле и 
руковођења процеса рада, припреме стручних предлога за 

унапређење процеса рада и слично. 

 Коефицијент за ову групу послова утврђује се у распону 
од 3,00 - 3,80. 

 

 Девета група 
 Обухвата најсложеније послове високе стручне спреме, 

магистерија, доктората у процесу рада комуналних делатности, као и 

најсложеније руководне послове као што су: шеф или директор 
сектора, директор функционалне целине, помоћник директора и 

заменик директора, као и други сродни послови. 

 Коефицијент за ову групу послова утврђује се у распону 
од 3,80 - 4,80. 

 Ако се актом послодавца за обављање послова на 
одређеном радном месту предвиђају алтернативни захтеви 

стручности при утврђивању цене рада за то радно место полази се од 

цене утврђене и складу са ст. 1. и 3. овог члана за већи степен 
стручности предвиђене тим актом. 

 

 
 

 

 



Странa  43                                 Службени лист Града Сомбора                       Број 4 - 23.03.2012.                         

 

Члан 11. 

 

 За све послове руковођења закључно са замеником 

директора, појединачним колективним уговором код послодавца 
могу се утврдити додатни коефицијенти од 0,10 до 1,10.  

 

Члан 12. 

 

 Цена рада може да се повећа по основу услова рада под 

којима запослени ради, у следећим случајевима: 
 1) од 3% до 6% у случају: 

 - исложености прашини, буци, прљавштини или 

неугодним мирисима, и 
 - опасности од заразе или професионалних обољења; 

 2) од 3% до 6% у случају: 

 - тешких физичких напора, 
 - рада при ниским или високим тепмературама, и 

 - руковања штетним или отровним материјалима; 

 3) од 5% до 8% у случају: 
 - повећане опасности од повреда на раду или несрећних 

случајева. 

 Повећања цене рада по основама из става 1. овог члана 

одређују се за време проведено у тим условима и могу се сабирати. 

 Појединачним колективним уговором код послодавца ће 

се утврдити, у складу са општим актом послодавца, која су радна 
места са условима рада из става 1. овог члана. 

 

Члан 13. 

 

 Цена рада повећава се запосленом по основу времена 

проведеног на раду (минули рад) најмање 0,5% за сваку пуну годину 
рада оствареног у радном односу увећаног за стаж осигурања који се 

рачуна са увећаним трајањем. 

 

Члан 14. 
 

 Појединачним колективним уговором код послодавца 

конкретно се разрађују послови код послодавца према групама 
послова утврђеним овим колективним уговором, с тим да они не 

могу бити у проценту неповољније разврстани у односу на групе 
послова утврђене у овом колективном уговору. 

 

Члан 15. 
 

 Основна зарада запосленог може да се увећа за 25% или 

умањи за 10% у зависности од остварених резултата рада, односно 

радног учинка оствареног значајно изнад или испод стандардног, у 
складу са нормативима или оценом резултата рада, полазећи од 

квалитета, благовремености и обима извршеног посла, као и других 

критеријума утврђених појединачним  колективним уговором код 
послодавца. 

Члан 16. 

 
 Запослени може да оствари зараду на име учешћа у делу 

добити на основу резултата пословања утврђених по годишњем 

обрачуну, или на основу процењених резултата пословања пре 
утврђивања годишњег обрачуна, а у складу са појединачним 

колективним уговором код послодавца и одлуком надлежног органа 

о расподели добити.  

Члан 17. 

 

 Зарада приправника износи 80% основне зараде утврђене 
за послове за које се приправник оспособљава. 

 

 Увећана зарада 

 

Члан 18. 

 
 Основна зарада запосленог увећава се за рад: 

1. у нерадне државне и верске празнике, најмање за 120%, 

2. дужи од пуног радног времена (прековремени рад), 
најмање за 26%, 

3. ноћу (измећу 22,00 и 6,00 часова наредног дана), 

најмање за 30% , и 
4. у дане недељног одмора, најмање за 50%. 

Ако се истовремено стекну услови за увећање зараде 

запосленог по више основа утврђених у ставу 1. овог члана, 
проценат увећања једнак је збиру процената по сваком од наведених 

основа. 

Накнада зараде 

 

Члан 19. 

 
 Запослени има право на минималну зараду и накнаду 

зараде у складу са законом и појединачним колективним уговором 

код послодавца. 
Послодавац је дужан да запосленом исплати накнаду 

зараде за време одсуствовања са рада, поред случајева утврђених 

Законом, и у следећим случајевима: 
- давања ткива и других органа у хумане сврхе, и 

- присуствовања седницама и семинарима државних 

органа, органа управе и локалне самоуправе, органа 
привредне коморе, удружења послодавац, органа 

управљања код послодавца, органа синдиката и 

савеза синдиката. 
 

2. НАКНАДА ТРОШКОВА 

 

Члан 20. 

 

 Запослени има право на накнаду трошкова за: 

 1) долазак и одлазак са рада, у висини цене превозне карте 

у јавном саобраћају, а према критеријумима утврђеним 

појединачним колективним уговором код послодавца,  
 2) време проведено на службеном путу у земљи, 

 3) време проведено на службеном путу у иностранству, 

најмање у висини утврђеној посебним прописима, 
 4) смештаја и исхране за рад и боравак на терену, ако 

послодавац није обезбедио смештај и исхрану без накнаде, у висини 

утврђеној посебним прописима и појединачним колективним 
уговором код послодавца, 

5) за исхрану у току рада, у висини утврђеној посебним 

прописима и појединачним колективним уговором код послодавца, 
6) за регрес за коришћење годишњег одмора, у висини 

утврђеној посебним прописима и појединачним колективним 

уговором код послодавца, 
 

3. ДРУГА ПРИМАЊА 

 

Члан 21. 

 

 Послодавац је дужан да исплати, у складу са општим 

актом: 

1. запосленом отпремнину при одласку у пензију, најмање 

у висини три просечне зараде, 
2. запосленом накнаду трошкова погребних услуга у 

случају смрти члана уже породице, а члановима уже породице у 

случају смрти запосленог,  
3. запосленом накнаду штете због повреде на раду или 

професионалног обољења. 

Послодавац може деци запосленог, старости до 15 година 
живота, да обезбеди поклон за Божић и Нову годину у вредности до 

неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује 
порез на доходак грађана. 

Под просечном зарадом, из става 1. тачка 1. овог члана, 

сматра се просечна зарада у Републици Србији према последњем 
објављеном податку републичког органа надлежног за статистику. 

Члановима уже породице, у смислу става 1. тачка 2. овог 

члана, сматрају се брачни друг и деца запослених. 

 

Члан 22. 

 
 Послодавац може запосленом да исплати јубиларну 

награду за непрекидан рад код послодавца, и то за: 

- 10 година радног стажа - најмање једну просечну зараду 
исплаћену код послодавца у месецу који претходи месецу исплате 

јубиларне награде, 

- 20 година радног стажа - најмање једну и по просечну 
зараду исплаћену код послодавца у месецу који претходи месецу 

исплате јубиларне награде, и 

- 30 година радног стажа - најмање две просечне зараде 
исплаћене код послодавца у месецу који претходи месецу исплате 

јубиларне награде. 

Појединачним колективним уговором код  послодава могу 
се утврдити и други критеријуми за исплату јубиларне награде. 
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Члан 23 . 

 

Послодавац може запосленом да исплати награду поводом 

Дана предузећа, Нове године и у другим случајевима под условима и 
на начин утврђен појединачним колективним уговором код 

послодавца. 

Члан 24. 

 

Послодавац може запосленом да исплати солидарну 

помоћ у износу утврђеном Законом у случајевима: 
1. дуже или теже болести запосленог, односно члана 

његове уже породице, 

2. здравствене рехабилитације запосленог, и 
3. наступа теже инвалидности запосленог. 

Појединачним колективним уговором код послодавца 

могу се утврдити и други случајеви солидарне помоћи, као и њена 
висина. 

Члан 25. 

 
Послодавац може запосленом да одобри зајам за набавку 

огрева, зимнице и уџбеника, под условима утврђеним Законом и 

појединачним колективним уговором код послодавца. 

 

Члан 26. 

 
 Послодавац је дужан да све запослене осигура за случај 

смрти или инвалидитета, а висину премије и друге услове утврђује 

споразумом са организацијом синдиката. 

 

Члан 27. 

 
 Запослени има право на стручно усавршавање и 

оспособљавање које је у интересу процеса рада. 

 Послодавац обезбеђује средства и друге услове за право 
из става 1. овог члана, а према критеријумима утврђеним 

појединачним колективним уговором код послодавца. 

 

Члан 28. 

 

 Послодавац је дужан да обезбеди средства и услове за 
свакодневну личну хигијену запослених који раде на пословима при 

чијем обављању долази до прљања, машћења и слично. 

 

Члан 29. 

 

 Уз исплату месечне зараде запосленима послодавац 
обезбеђује средства за превенцију радне инвалидности и 

рекреативни одмор запослених у складу са својим Финансијким 

планом и појединачним колективним уговором код послодавца. 
 Појединачним колективним уговором код послодавца 

може се предвидети обезбеђивање додатних средстава за намене из 

става 1. овог члана, која се уплаћују на посебан рачун организацији 
синдиката код послодавца. 

 Послодавац може запосленом уплаћивати премију за 
добровољно додатно пензијско осигурање у складу са појединачним 

колективним уговором код послодавца. 

 

V БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ  

 

Члан 30. 

 

 Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и 

здрављем на раду, утврђене Законом о безбедности и здравља на 

раду, ближе се уређују појединачним колективним уговором код 

послодавца. 

 Послодавац је дужан да обезбеди запосленом рад на 
радном месту и у радној околини у којима су спроведене мере 

безбедности и здравља на раду. 

 Послодавац је дужан да приликом организовања рада и 
радног процеса, обезбеди превентивне мере ради заштите живота и 

здравља запослених као и да за њихову примену обезбеди потребна 

финансијска средства. 
 Запослени код послодавца имају право да изаберу једног 

или више представника за безбедност и здравље на раду, који 

заједно са представником послодавца образују Одбор за безбедност 
и здравље на раду. 

  

 

VI ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ 

 

Члан 31. 

 
Појединачним колективним уговором код послодавца 

предвидеће се за које послове, односно радна места може да се 

уговором о раду утврди забрана конкуренције. 
Ако запослени прекрши забрану конкуренције, 

послодавац има право да од запосленог захтева накнаду штете. 

 

VII НАКНАДА ШЕТЕТЕ 

 

Члан 32. 

 

 Запослени који на раду, односно у вези са радом, намерно 

или из крајње непажње проузрокује штету код послодавца, дужан је 
да штету надокнади у складу са законом, овим колективним 

уговором и појединачним колективним уговором код послодавца. 

 Појединачним колективним уговором код послодавца 
утврдиће се: лице овлашћено за покретање поступка за утврђивање 

одговорности запосленог за штету; рокови за покретање поступка; 

образовање комисије за утврђивање чињеница и околности под 

којима је штета настала, висину штете и одговорност лица за 

проузроковану штету; начин доношења решења послодавца којим се 

запослени обавезује да накнади штету или се ослобађа 
одговорности; као и  критеријуми о начину и роковима за накнаду 

штете. 

Члан 33. 

 

 По пријему решења о накнади штете, запослени даје 

писмену изјаву о томе да ли прихвата да се накнада штете изврши 
обуставом утврђеног износа од његове зараде. 

 Ако запослени не прихвати да накнади штету, покреће се 

поступак пред надлежним судом. 
 

Члан 34. 

 
 Ако запослени претрпи штету на раду или у вези са 

радом, послодавац је дужан да му накнади штету, у складу са 

законом, овим колективним уговором и појединачним колективним 
уговором код послодавца. 

 Појединачним колективним уговором код послодавца 

утврдиће се поступак утврђивања чињеница о постојању 

одговорности послодавца или другог запосленог код послодавца за 

насталу штету, као и начин утврђивања висине штетете. 

 Ако се послодавац и запослени не споразумеју о накнади 
штете, запослени има право да накнаду штете захтева пред 

надлежним судом. 

 

VIII ВИШАК ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Члан 35. 

 

 Приликом доношења програма решавања вишка 
запослених, осим мишљења репрезентативних синдиката, 

послодавац је дужан да прибави и сагласност оснивача. 

При предлагању и утврђивању запосленог за чијим је 
радом престала потреба, у случају да запослени остварује једнаке 

резултате у раду на истим пословима, примењиваће се критеријуми 

утврђени појединачним колективним уговором код послодавца. 
 

Члан 36. 

 
 У случају отказа уговора о раду услед технолошких, 

економских или организационих промена због којих престане 

потреба за обављањем одређених послова, послодавац је дужан да 
исплати отпремнину у складу и у висини са критеријумима 

утврђеним Социјалним програмом који чини саставни део 

појединачног колективног уговора код послодавца. 
 

IX ОСТВАРИВАЊЕ И ЗАШТИТА ПРАВА 

ЗАПОСЛЕНИХ 

Члан 37. 

 

 Појединачним колективним уговором код послодавца 
утврдиће се поступак споразумног решавања спорних питања 

између послодавца и запосленог. 
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Појединачним колективним уговором код послодавца 
утврдиће се и састав арбитраже и поступак пред арбитражом, ако се 

на такав начин предвиди решавање одређених спорних питања.  

 

Члан 38. 

 

 Послодавац ће омогућити овлашћеном синдикалном 
поверенику или представнику органа синдиката ван предузећа да, по 

захтеву запосленог за заштиту права, изврши увид у закључене 

уговоре о раду, увид у примену колективних уговора и остваривање 
права запосленог, под условом да захтев запосленог није решен у 

поступку пред органима предузећа. 

 

Члан 39. 

 

 Запослени се у писаној форми упозорава на постојање 
разлога за отказ уговора о раду због непоштовања радне дисциплине 

и повреде радне обавезе. 

Запослени има право да се, у писаној форми, изјасни о 
наводима из упозорења за отказ уговора о раду из става 1. овог 

члана, у року од пет дана од дана пријема упозорења. 

 

Х УЧЕШЋЕ ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВЉАЊУ 

 

Члан 40. 

 

 Представници запослених у управном и надзорном одбору 

код послодавца именују се у складу са законом, а на начин утврђен 
статутом. 

Члан 41. 

 
 Запослени код послодавца могу да образују савет 

запослених, у складу са законом и појединачним колективним 

уговором код послодавца.  
 

XI УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА 

 

Члан 42. 

 

 Послодавац је дужан да омогући запосленим синдикално 
организовање, у складу са Законом о раду и Општим колективним 

уговором. 

Организација синдиката има право на услове рада и 

деловање, у складу са Законом о раду и Општим колективним 

уговором. 

Појединачним колективним уговором код послодавца 
ближе се утврђују поједина права и обавезе послодавца и 

представника синдиката. 

 

XII ОДРЕДБЕ О ШТРАЈКУ 

 

Члан 43. 

 

Појединачним колективним уговором код послодавца 
ближе се утврђују посебни услови о остваривању минимума процеса 

рада и других права и обавеза послодавца и запослених за време 

штрајка. 

XIII РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

 

Члан 44. 

 

Спорна питања у поступку закључивања, односно измена 

и допуна, као и у примени овог колективног уговора, решавају се 

мирним путем, у складу са законом, и овим колективним уговором. 

 

Члан 45. 

 

Ако настане спор у поступку закључивања, односно 

измена или допуна овог колективног уговора, решава се споразумом 
у року од 30 дана. 

Ако се не постигне споразум из става 1. овог члана, 

учесници овог колективног уговора решавају спор у складу са 
Законом о раду. 

Члан 46. 

 
Спорна питања у примени овог колективног уговора 

решава арбитража у року од 15 дана од дана настанка спора. 

Арбитражу из става 1. овог члана чине по један 
представник оснивача и синдиката, као и један неутрални члан из 

реда стручњака за област која је предмет спора, кога споразумом 

одреде стране у спору. 
Одлука арбитраже о спорном питању обавезна је за 

учеснике. 

Члан 47. 
 

Расправа пред арбитражом је усмена. 

О јавности рада одлучује арбитража. 

Арбитража ради у пуном саставу и доноси одлуку 
већином гласова.  

Одлука се доставља у писаном облику странама у спору. 

Одлука се може објавити само уз пристанак страна у 
спору. 

Трошкове арбитражног решавања спора сносе стране у 

спору. 

Члан 48. 
 

Учесници овог колективног уговора образују одбор за 

праћење и спровођење овог колективног уговора у који одређују по 
два представника. 

Одбор из става 1. овог члана даје тумачења и стручна 

мишљења о примени овог колективног уговора, а на захтев учесника 
овог колективног уговора даје обавезујуће тумачење. 

 

XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 49. 
 

Овај колективни уговор закључује се на време од три 

године. 

Измене и допуне овог колективног уговора врше се на 
начин и по поступку за његово закључивање. 

Предлог за измену и допуну може дати свака уговорна 

страна и подноси га другој уговорној страни у писаној форми. 
Друга уговорна страна је дужна да се у року од 30 дана од 

дана подношења предлога из става 3. овог члана изјасни о предлогу. 

Ако се друга уговорна страна не изјасни у року из става 4. 
овог члана, сматраће се да је прихватила предлог за измену и допуну 

овог колективног уговора. 

Члан 50. 
 

Ступањем на снагу овог посебног колективног уговора 

престаје да важи Посебан колективни уговор за јавна комунална и 

друга јавна предузећа града Сомбора, објављен у „Службеном листу 
града Сомбора“ број 5 од 29.12.2008. 

 

Члан 51. 
 

Овај колективни уговор ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Сомбора", сем ставова од 1.  
до 6. члана 10, који ће ступити на снагу даном престанка регулисања 

зарада у јавним комуналним предузећима од стране Владе 

Републике Србије. 
 

РС-АПВ  

СГ СОМБОР  
Број: 023-19/2012-I    

Дана: 23.03.2012. г.      

С о м б о р 
 

ЗА СКУПШТИНУ ГРАДА    ЗА СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У                                     

             СОМБОРА        КОМУНАЛНО - СТАМБЕНОЈ 

         ПРЕДСЕДНИК                ДЕЛАТНОСТИ ГРАДА СОМБОРА

                                                      ПРЕДСЕДНИК 

       Синиша Лазић, с.р.                           Горан  Стојшић, с.р.  
 

 31. На основу чланa  44. став 1 тачка 5. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл.гласник РС" број: 129/07), члана 1.став 2. тачка 2. 
члана 4.  и члана  6. ст 1. и  2.  Закона о финансијској подршци 

породици са децом („ Сл.гласникк РС“ бр.16/02,115/05,107/09) и 

члана  58. став 1. тачка 5. Статута града  Сомбора ("Сл. лист града 
Сомбор" бр. 02/08), члана 5.став 1. тачке 5. и 6.  Одлуке о 

финансијској помоћи незапосленим трудницама и породиљама и 

исплати родитељског додатка за прворођено дете („ Сл. лист  града 
Сомбора ” бр. 12/2011) , Одлуке о буџету града Сомбора  за 2012. 

годину (”Сл.лист града Сомбора  ” бр.12/2011) на предлог  Одељења 

за друштвене делатности број: 401-167/2012-VII,  доносим следеће 
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РЕШЕЊЕ 

 

Члан 1. 

 

 Право на месечну финансијску помоћ остварују 

незапослене труднице и породиље са пребивалиштем на територији 

града Сомбор на основу Одлуком  утврђених критеријума уз услов 
да:  

1. просечна месечна примања по члану породице 

труднице, односно породиље остварена у периоду од 
претходна 3 месеца која претходе месецу у коме се 

захтев подноси не прелазе  износ од  6.973,62     

динара. 
2.  укупан месечни катастарски приход по члану 

породице у претходној години износи  до  2,35  динара 

по хектару, за оне који остварују  и  претходно 
наведени приход, а приход у висини 5,49   динара по 

хектару плодног земљишта, за оне чија породица не 

остварује друге приходе. 
3. изузетно од тачке 2. овог члана, право се  може 

остварити и уколико подносилац захтева, односно 

чланови породице труднице и  породиље који 

остварују доходак од пољопривреде , поседују 

земљишта у површини до два хектара по члану 

породице. 

 

Члан 2. 

 
  Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

примењиваће се од 01.02.2012.године. 

 

Члан 3. 

 

            Ово решење има се објавити у „ Службеном  листу  Града  
Сомбора “. 
 

РС-АПВ 
Град Сомбор 

Градоначелник   ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 401-196/2012-II       Немања Делић,с.р. 
Дана: 02.03.2012.год.   

Сомбор 

 32. На основу члан 36. став 4. Закона о превозу у 

друмском саобраћају ("Сл. гласник РС" бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 

62/06 и 31/11) и Члана 14. и  Члана 15. Статута Града Сомбор 

("Службени лист  Града Сомбора", број 2/2008), Градско веће Града 
Сомбора, на 175. седници одржаној дана 22.03.2012. године, донело 

је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ЕКОНОМСКИ НАЈНИЖОЈ ЦЕНИ  

ПО КОЈОЈ СЕ АУТО - ТАКСИ ПРЕВОЗ  

ПУТНИКА МОРА ОБАВЉАТИ  

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 
 

I 

 

 Овим Решењем утврђује се економски најниже цене ауто - 
такси превоза путника на територији Града Сомбора, и то: 

 

             а) Старт: 30,00 динара, 
             б) Вожња по километру: 35,00 динара, 

             в) Минимална цена вожње: 65,00 динара, 

              г) Чекање по часу: 400,00 динара.  

 

У цену ауто - такси превоза путника урачунат је и превоз 

личног пртљага путника у границама величине и носивости 
простора за пртљаг. 

 

II 

 

 Ово решење ступа на снагу даном објављивања у 

"Службеном листу Града Сомбора". 

 
РС-АПВ 

Град Сомбор 

Градоначелник   ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 06-48/2012-III       Немања Делић,с.р. 

Дана: 23.03.2012.год.   

Сомбор 

 

Р.бр. _          _______  Акта  Скупштине града_ ______      Бр./Стр. 

15. Одлука о изради измена и допуна Генералног плана града 

Сомбора и усклађивању Генералног плана града Сомбора са 

одредбама Закона о планирању и изградњи................................4/33 

16. Одлука о првим изменама и допунама Одлуке о накнади за 

заштиту и унапређење животне средине на територији града 
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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 - 

 


