СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА СОМБОРА
Број 5.

Сомбор, 26.04.2010. године

45. На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи
("Сл.гласник РС",бр.72/09 и 81/09-исправка) , члана 20. тачка 5.
Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр.129 /07), чл. 84.
став 1. Одлуке о уређењу Града ("Службени лист Града Сомбора",
бр.5/09), чл.58. Статута Града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора"
бр.2/08) и Закључка Градског већа Града Сомбора са 73. седнице
одржане дана 26.04.2010. године, Градоначелник Града Сомбора,
доноси
ПРАВИЛНИК
О ПОСТАВЉАЊУ ЛЕТЊИХ БАШТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА

Година III

II УСЛОВИ И НАЧИН ПОСТАВЉАЊЕ ЛЕТЊЕ БАШТЕ
Члан 6.
Положај, димензије летње баште и други урбанистичкотехнички услови за I зону одређују се у складу са Елаборатом о
уређењу пешачке зоне у Сомбору израђеним од ЈП „Урбанизам“
Сомбор, број техн.дневника 13/09 од априла 2009.године, а за II, III
и IV зону ситуационим планом израђеним од ЈП „Урбанизам“
Сомбор.
Члан 7.
Летња башта поставља се

у дужини угоститељског

објекта.
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником ближе се прописују услови, начин и
поступак за постављање летњих башта на јавним површинама на
територији Града Сомбора, а све у складу са одредбама Одлуке о
уређењу Града („Сл.лист Града Сомбора“,бр.5/09).
Члан 2.
Јавна површина на којој се може поставити летња башта
је јавно грађевинско земљиште на територији Града Сомбора ( у
даљем тексту: локација), и то:
1.
2.
3.
4.

део јавне површине у пешачкој улици,
део јавне површине у колско-пешачкој улици,
део јавне површине на тротоару, и
део јавне зелене површине.
Члан 3.

Локација летње баште може бити:
I зона: улица Краља Петра I и Трг Светог Ђорђа.
II
зона: просторно-културно историјска целина
„Историјско језгро Сомбор-Венац“ („Сл.гласник РС“,бр.25/91).
III зона: остале улице у Граду Сомбор.
IV зона: улице у приградским насељима и насељеним
местима.
Члан 4.
Летња башта, у смислу овог Правилника, је отворен
простор који се може формирати на јавној површини испред, бочно
или у залеђу објекта или локала, у коме се обавља искључиво
угоститељска делатност.
Летња башта садржи следеће елементе: столове, столице,
сунцобране и одогварајући лако покретљиве монтажно-демонтажне
елементе, а који се урачунавају у укупну површину коју заузима
летња башта.
Члан 5.
Летња башта се може поставити након исходовања
решења којим се одобрава заузеће јавне површине, а ради
постављања летње баште, издатог од стране Одељења за комуналне
послове градске управе Града Сомбора ( у даљем тексту: Одељење).
Летња башта се може поставити и користити у периоду од
1.априла до 31. октобра текуће године.
Изузетно летња башта може бити постављена и пре,
односно може бити уклоњена и после истека периода из претходног
става, уколико то метеоролошке прилике омогоћују, а на начин и
према поступку утврђеним овим Правилником.

Изузетно од става 1. овог члана, летња башта може да се
постави на јавној површини испред суседних пословних објеката, уз
сагласност власника локала испред којих се поставља летња башта,
оверену од стране надлежног суда.
Уколико се у дворишном делу објекта налази више
угоститељских објеката, инвеститору се може одобрити постављање
летње баште на јавној површини испред објекта у ком се
угоститељски објекат налази, у површини сразмерној површини
локала коју користи, у случају да су испуњени услови из овог
Правилника.
Уколико се угоститељски објекат налази у непосредној
близини I зоне, изузетно се летња башта може поставити у улици
Краља Петра I, а на начин и према поступку утврђеним овим
Правилником.
Члан 8.
Забрањено је затварање страна летње баште у смислу
формирања објекта.
Члан 9.
Минимална ширина летње баште износи 1,50м.
Минимална удаљеност летње баште од ивице коловоза
мора да буде 0,65м, од јавне површине одређене за паркирање
возила и бициклистичке стазе 0,50м, од обележног пешачког
прелаза и од аутобуског стајалишта 3,00м.
Члан 10.
Летња башта се може поставити на тротоару, уколико је
тротоар довољно широк да је на њему могуће обезбедити потребну
ширину пролаза за пешаке.
Минимална ширина пролаза за пешаке је 1,20м.
У зони интензивног саобраћаја, минимална ширина зоне
за кретање пешака је 1,60м.
Приликом постављања летње баште, не сме се ометати
функција колског и пешачког саобраћаја.
Члан 11.
Летња башта може да се постави у близини колског или
пешачког улаза у зграду, двориште, пасаж или гаражу, тако да се
обезбе ди минимална бочна удаљеност летње баште од улаза 0,50м.
Летња башта може да се постави у близини раскрснице,
на минималној удаљености од 6,00м под условом да се обезбеди
одоговарајућа прегледност раскрнице.
Зону потребне прегледности утврђује надлежна
саобраћајни инспектор на основу услов за одвиајње саобраћаја, у
складу са законском и техничком регулативом.
Члан 12.
У оквиру летње баште у
I зони није дозвољено
постављање ограда и подијума, употреба бетонске галантерије и
свих врста фиксних конструкција.
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У оквиру летње баште, у II, III и IV зони може да се:
1. постави монтажно-демонтажан ограда висине од 0,80м,
без фиксирања, израђена од дрвета или метала, која мора да буде
провидна и жардињере са украсним биљкама израђене од теракоте
или дрвета, под условом да ограда, односно жардињере не излазе из
габарита летње баште;
2. постави подијум израђен од дрвета, висине од 0,16м,
тако да омогућава сливање атмосферских вода и чишћење воденим
млазом.
Члан 13.
Летња башта се не може поставити на следећим јавним
површинама:
у зони раскрнице, уколико омета прегледност
раскрнице;
- у ширини колског улаза у зграду или двориште,
- на површинама за паркирање;
- на површинама где омета приступ комуналним,
противпожарним и другим службеним возилима.
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Члан 20.

Приликом постављања летње баште у близини дрвета,
саднице, живе ограде, рунделе, жардињере или другог објекта
зеленила, оставља се простор за њихово одржавање.
Елементи летње баште постављају се тако да око стабла
дрвета или саднице остане слободан простор, у димензијама
површине садног места-елемената хоризонталне заштите.
Сунцобран или тенда се постављају тако да око дрвета
чија се крошња налази изнад сунцобрана или тенде постоји
слободан простор, у димензијама површине елемената хорзонталне
заштите, а око саднице и дрвета код којих се крошња налази у
висини суноцбрана или тенде простор у димензијама површине
елемената хоризонталне заштите увећаним са сваке стране за 0,40м.
Приликом постављања сунцобрана или тенде, не сме се
мењати изглед и величина објекта зеленила.
III САДРЖИНА ЗАХТЕВА, ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПОСТУПАК
ДАВАЊА РЕШЕЊА
Члан 21.

Члан 14.
Засенчење летње баште може се извести:
- у оквиру I зоне: великим платненим суноцбранима са
монтажно-демонтажним централним стубом;
- у оквиру II, III и IV зоне: платненим суноцбранима са
монтажно-демонтажним централним стубом или тендама.
Члан 15.
Летње башта у III и IV зони може да садржи тенде, које
се могу поставити само у оквиру летње баште, под условом да се не
формира објекат.
Тенда је слободностојећа конструкција са одоговарајућим
застором са наменом заштите од сунца.
Тенда се може поставити на тло као слободностојећа или
на фасади објекта конзолно фиксирана.
Тенда која се поставља на тло је типа сунцобрана или
тенда на слободностојећем раму.
Димензију, контрукцију, облик и боју тенде која се
поставља конзолно на фасади објекта и која мора бити расклопива
одређује ЈП „Урбанизам“ Сомбор урбанистичким условима, а за
постављање тенде непоходно је посебно решење.
Члан 16.
Постављањем летње баште не може се мењати нагиб тла и
његова површинска обрада.
Нивелисање летње баште може се вршити само када је то
неопходно због нагиба тла, постављањем монтажно-демонтажне
платформе, која не може бити виша од 0,45м, уз обавезно затварање
простора испод платформе металним, нерђајућим решеткама, које су
причвршћене за конструкцију платформе.

Заинтересовано лице за добијање решења о заузећу јавне
површине ради постављања летње баште ( у даљем тексту:
инвеститор) подноси захтев Одељењу.
Уз захтев се подноси:
- доказ о уписаној делатности у регистар привредних
субјеката ( Решење о регистрацији фирме са фотокопијом ПИБ-а);
- урбанистичко-технички услови (положај, димензије
летње баште и друго) израђени од ЈП „Урбанизам“ Сомбор;
- доказ о праву својине, коришћења, односно закупа
угоститељског објекта испред којег се поставља летња башта или се
налази у непосредној близини јавне површине на коју се поставља
летња башта;
- уверење Одељења локалне пореске администрације
градске управе Града Сомбора о измиреним доспелим обавезама по
основу изворних прихода Града Сомбора ( уколико је инвеститор
закупац пословног простора испред кога се поставља летња башта, а
на ком пословном простору је Град Сомбор носилац права
коришћења).
- доказ о уплати прописане градске административне
таксе.
Члан 22.
Решење о заузећу јавне површине, a ради постављања
летње баште, доноси Одељење најкасније у року од 15 дана од дана
пријема уредног захтева.
Члан 23.

На зеленим површинама у II зони није дозвољено
постављање летњих башта, а у III и IV зони летње баште се морају
поставити на монтажним-демонтажним елементима уздигнутим
изнад површине за висину од највише једног степеника.

Инвеститор је обавезан након исходовања решења за
постављање летње баште, а пре његовог преузимања, положи у
депозит јемствени износ на име трошкова уклањања летње баште, за
случај да исту не уклони сам након престанка са радом летње баште,
о чему се инвеститору издаје посебна потврда.
Износ депозита одређује се Закључком Градоначелника
Града Сомбора.
Након уклањања летње баште од стране инвеститора и
довођења локације у првобитно стање, а на основу записиника
надлежног комуналног инспектора
Одељења инспкеције и
комуналне полиције градске управе Града Сомбора, депозит из
става 1. овог члана биће враћен инвеститору.

Члан 18.

Члан 24.

Постављањем летње баште не сме се мењати или
оштетити постојећа подлога.
Елементи летње баше не могу бити фиксирани за јавну
површину завртњима, анкеровањем, или на неки други начин.

Инвеститор је обавезан у периоду коришћења локације летње баште,
придржавати се санитарно-хигијенских прописа, прописа о заштити
животне средине, прописа о радном времену, јавном реду и миру и
осталих прописа који се примењују на предметну делатност.

Члан 19.

Члан 25.

У оквиру летње баште није дозвољено: зидање било
каквих зидова, бетонирање подних платоа, постављање роштиља,
ражња, шанк-пулта,фонтане,аудио и видео уређаја, расхладних
уређаја за продају напитака и сладоледа, емитовање музике путем
музичког уређаја,нити је дозвољено извођење музике уживо.

Решење о заузећу јавне површине ради постављања летње
баште се неће издати лицу које има неизмирене финансијске
обавезе из претходног периода према Граду Сомбор на име локалне
комуналне таксе за заузеће јавне површине.
Приликом решавања захтева о заузећу јавне површине
ради постављања летње баште посебно ће се ценити пријаве грађана
или МУП-а за нарушавање јавног реда и мира.

Члан 17.
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Члан 26.

Након престанка са радом летње баште, инвеститор је
обавезан да о свом трошки исту уклони и локацију доведе у
првобитно стање.
По уклањању летње баште инвеститор је дужан да одмах
обавести надлежног комуналног инспектора Одељења инспекције и
комуналне полиције градске управе Града Сомбора.
Члан 27.
Уколико је летња башта уклоњена пре истека рока
одређеним решењем о постављању Одељење у року од 8 дана од
дана пријема обавештења од стране инвеститора, а на основу
записника надлежног комуналног инспектора, укида решење о
постављању у делу којим је одређен временски период заузећа јавне
површине и комунална такса за заузеће јавне површине.
Инвеститор је дужан да за период у којем је летња башта
била постављена на основу решења о постављању, измири
финансијске обавезе према Граду Сомбора на име комуналне таксе
за заузеће јавне површине.
Члан 28.
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РЕШЕЊЕ
О ЦЕНОВНИКУ УСЛУГА ЗА ВРШЕЊЕ ФИЈАКЕРСКЕ
СЛУЖБЕ У ГРАДУ СОМБОРУ
Члан 1.
Цене услуга за вршење Фијакерске службе у Граду
Сомбору, а на предлог Туристичке организације Града Сомбора,
утврђују се у следећим износима:
Врста услуге

Цене (РСД)

ЗОНА ''А'' – ''Туристичка тура''
(Разгледање града – Венац)
ЗОНА ''Б'' – шири центар
(фијакерско стајалиште – одредиште
удаљено до 3 км од фијакерског
стајалишта – фијакерско стајалиште)
Ангажовање фијакера – 1 сат

120,00 динара по особи

250,00 динара по особи
1.000,00 динара по фијакеру

Члан 2.
Инвеститор не може летњу башту издати у закуп другом
лицу, нити располагати додељеном локацијом на други начин.

Ово Решење има се објавити у „Сл. листу Града
Сомбора“, а примењиваће се осмог дана од дана објављивања.

Члан 29.
Инвеститору који буде поставио летњу башту супротно
условима у решењу Одељења, надлежна инспекцијска служба
Одељења инспекције и комуналне полиције градске управе Града
Сомбора оставиће накнадни рок од 1 дана да усклади летњу башту
са условима датим у решењу.
Ако инвеститор ни у накнадно остављеном року не
усклади летњу башту са условима датим у решењу, летња башта
биће уклоњена принудним путем о трошку инвеститора.
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30.
Надзор на применама одредаба овог Правилника врши
надлежни комунални инспектор Одељења инспекције и комуналне
полиције градске управе Града Сомбора.
Члан 31.
Овај Правилник је саставни део Одлуке о уређењу Града
(„Сл.лист Града Сомбора“,бр.5/09).
Члан 32.
Поступци за издавање решење о заузећу јавне површине
ради постављања летње баште у којима није донето првостепено
решење, окончаће се по одредбама овог Правилника.

РС-АПВ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-57/2010-III
Дана: 26.04.2010.год..
Сомбор

ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Немања Делић, с.р.

47. На основу члана 100. став 1. Закона о заштити
животне средине ("Сл.гл. РС", бр.135/2004 и 36/2009), члана 64. став
1. Закона о буџетском систему ("Сл.гл. РС", бр.54/2009) и члана 62.
Статута града Сомбора ("Сл. лист града Сомбора", бр. 2/08), Градско
веће града Сомбора, доноси
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА СОМБОРА
Члан 1.
Овом Одлуком оснива се буџетски фонд за заштиту
животне средине града Сомбора (у даљем тексту: буџетски фонд).
Буџетски фонд се оснива као евиденциони рачун у
оквиру главне књиге Трезора буџета Града Сомбора како би се
поједини буџетски приходи и расходи у области животне средине
водили одвојено, ради остваривања циљева предвиђених Законом и
другим прописима, односно општим и другим актима локалне
самоуправе.
Члан 2.
Буџетски фонд се оснива на неодређено време.

Члан 33.
Члан 3.
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да
важи Правилник о постављању летњих башта на територији
општине Сомбор („Сл.лист општине Сомбор“,бр. 7/04 и 3/07).

Буџетски фонд се финансира из:
1. Апропријација обезбеђених у оквиру буџета за текућу
годину.

Члан 34.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а има се
објавити у „Службеном листу Града Сомбора“.
РС-АПВ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-57/2010-III
Дана: 26.04.2010.год..
Сомбор

ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Немања Делић, с.р.

46. На основу члана 5. став 1. и 2. Одлуке о организацији,
начину и условима за обављање превоза фијакерима у Граду
Сомбору („Сл. лист Града Сомбора“, бр. 2/2010) и Финансијског
плана, Градско веће града Сомбора, на својој 73. седници одржаној
дана 26.04.2010. године, доноси

2. Наменских прихода буџета који су дефинисани као
наменски приходи буџетског фонда, и то:
- дела средстава остварених од накнаде за загађивање
животне средине (члан 85. Закона о заштити животне средине),
- дела средстава остварених од накнаде за загађивање
животне средине у подручјима од посебног државног интереса у
области заштите животне средине (члан 85а Закона о заштити
животне средине), и
- накнаде за заштиту и унапређење животне средине (члан
87. Закона о заштити животне средине).
3. Прихода који проистичу из управљања ликвидним
средствима буџетског фонда
4. Други приходи у складу са Законом.
Члан 4.

Странa 48

Службени лист Града Сомбора

Средства буџетског фонда користе се наменски у складу са
усвојеним Програмом коришћења средстава буџетског фонда за
заштиту животне средине за текућу годину који доноси Градско
веће,по претходно прибављеној сагласности Министарства за
заштиту животне средине и просторног планирања.

Број 5 - 26.04.2010.

48. Председник Скупштине града Сомбора на основу
члана 92. и 93. Статута града Сомбора ("Сл. лист града Сомбора"
број 2/2008), члана 28. Одлуке о месним заједницама на територији
града Сомбора ("Сл. лист града Сомбора" број 2/2010), доноси
ОДЛУКУ

Члан 5.
Буџетским фондом управља Одељење за комуналне

1. РАСПИСУЈУ СЕ ИЗБОРИ за избор чланова Савета МЗ
"Бездан" у Бездану, за 04.07.2010. године.

послове.
2. Рокови за извршење изборних радњи почињу да теку 12.05.2010.
године.

Члан 6.
Плаћање на терет буџетског фонда врши се до нивоа
средстава расположивих у буџетском фонду, а обавезе се преузимају
у оквиру реално планираних прихода буџетског фонда.
На крају текуће године неискоришћена наменска средства
са рачуна буџетског фонда преносе се у наредну годину.

3. Изборе за чланове Савета МЗ "Бездан" у Бездану
спровешће изборна комисија коју именује Савет МЗ "Бездан" у
Бездану.
4. Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града

Члан 7.

Сомбора".

По укидању буџетског фонда права и обавезе Фонда
преузима Градска управа Града Сомбора.
Члан 8.
Стручне, административно-техничке и друге послове за
потребе буџетског фонда обавља Одељење за комуналне послове Одсек за урбанизам, грађење и заштиту животне средине.
Члан 9.
Отварање евиденционог рачуна буџетског фонда у оквиру
главне књиге Трезора буџета града Сомбора извршиће Одељење за
финансије на основу посебног решења Градоначелника.

РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 013-4/2010-I
Дана: 11.05.2010.
Сомбор

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СГ,
Милер Зоран, с.р.

Р.бр.
Акта Градског већа
Бр./Стр.
45. Правилник о постављању летњих башта на територији
Града Сомбора ................................................................................. 5/45
46. Решење о ценовнику услуга за вршење фијакерске службе у
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Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана објављивања у
"Службеном листу града Сомбора".
РС-АПВ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 400-37/2010-I
Дана: 30.04.2010.
Сомбор

Р.бр.
Акта председника СГ Сомбор
Бр./Стр.
48. Одлука о расписивању избора чланова Савета МЗ „Бездан“ у
Бездану................................................................................................ 5/48

ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Немања Делић, с.р.

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 84025640-32 који се води код Управе за јавна плаћања – Организациона јединица Сомбор,
- штампа Скупштина града Сомбора, Трг цара Уроша 1 – тираж 100 примерака -

