
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА СОМБОРА 

 
Број 5.                                                  Сомбор, 29.04.2011. године                                          Година IV 
   

 

62. 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 129. седнице 
одржане дана 29.04.2011. године, Градоначелник Града  Сомбора,  
доноси 
 

ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА 
О ПОСТАВЉАЊУ ЛЕТЊИХ БАШТА  
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 

 
Члан 1. 

 

 Члан 3. Правилника о постављању летњих башта на 
територији Града Сомбора ("Сл.лист Града Сомбора", број 5/2010) - 
у даљем тексту: Правилник, мења се и гласи: 
 
 "Локација летње баште може бити: 
 - Екстра А зона у Сомбору 
 - Екстра Б зона у Сомбору 
 - Екстра Ц зона у Сомбору 
 - Прва положајна зона у Сомбору 
 - Друга положајна зона у Сомбору 
 - Трећа положајна зона у Сомбору 
 - Четврта положајна зона у Сомбору 
 - I, II и III положајна зона у насељеним местима 
 Положајне зоне у граду Сомбору и насељеним местима 
утврђују се у складу са Одлуком о грађевинском земљишту 
("Сл.гл.РС", бр.11/2009, 4/2010 и 14/2010)." 
 

Члан 2. 
 

 Члан 6. Правилника мења се и гласи: 
 "Положај, димензије летње баште и други урбанистичко-
технички услови за Екстра А 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  Екстра Б, Екстра Ц, I, II, III и IV зону у Сомбору и 
I, II, III у насељеним местима, ситуационим планом израђеним од ЈП 
„Урбанизам“ Сомбор." 

Члан 3. 
 

 Члан 12. Правилника мења се и гласи 
 "У оквиру летње баште у Екстра А зони није дозвољено 
постављање ограда и подијума, употреба бетонске галантерије и 
свих врста фиксних конструкција. 
 У оквиру летње баште, у Екстра Б, Екстра Ц, I, II, III и IV 
зони у Сомбору и I, II, III зони у насељеним местима 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 4. 
 

 Члан 14. Правилника мења се и гласи: 
 "Засенчење летње баште може се извести: 
 - у оквиру Екстра А зоне: великим платненим 
суноцбранима са монтажно-демонтажним централним стубом;  
 - у оквиру Екстра Б, Екстра Ц, I, II, III и IV зоне у 
Сомбору и I, II, III зоне у насељеним местима: платненим 
суноцбранима са монтажно-демонтажним централним стубом или 
тендама." 

Члан 5. 
 

 Члан 15. Правилника мења се и гласи 

 "Летње баште у I, II, III и IV зони у Сомбору и I, II, III 
зони у насељеним местима 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 6. 
 

 Члан 17. Правилника мења се и гласи 
 "На зеленим површинама у Екстра Ц зони није дозвољено 
постављање летњих башта, а у I, II, III и IV зони у Сомбору и I, II и 
III зони у насељеним местима, летње баште се морају поставити на 
монтажним-демонтажним елементима уздигнутим изнад површине 
за висину од највише једног степеника." 
 

Члан 7. 
 

 Члан 21. Правилника мења се и гласи: 
 "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), односно потврду о продужењу урбанистичко-
техничких услова 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 8. 
 

 Члан 23. Правилника мења се и гласи: 
 "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. 
 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 враћа се инвеститору на његов захтев." 
 

Члан 9. 
 

 Иза члана 23. Правилника додаје се нови члан 23а, који 
гласи: 
 "Јемствени износ депозита из члана 23. за 2011. годину 
има вредност од: 
 - 14.500,00 дин. у Екстра А зони у Сомбору; 
 - 10.000,00 дин. у Екстра Б и Ц зони у Сомбору; 
 -   5.000,00 дин. у I, II, III и IV зони у Сомбору; 
 -   3.500,00 дин. у I, II и III зони у насељенм местима." 
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Члан 10. 

 

 У члану 25. Правилника став 1. мења се и гласи: 
 "Решење о заузећу јавне површине ради постављања 
летње баште неће се издати лицу које има неизмирене финансијске 
обавезе из претходног периода према Граду Сомбору по основу 
изворних прихода Града Сомбора." 
 

Члан 11. 
 

 Остале одредбе Правилника о постављању летњих башта 
на територији Града Сомбора ("Сл.лист Града Сомбора", бр. 5/2010) 
остају на снази. 

Члан  12. 
 

 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а има се 
објавити у "Службеном листу Града Сомбора ". 
 

РС-АПВ 
Град Сомбор 
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 352-386/2011-V           ГРАДОНАЧЕЛНИК, 
Дана: 29.04.2011.год.              Немања Делић, с.р. 
С о м б о р 
   
 63. На основу члана 2. и 4. став 1. Закона о ценама 
("Сл.гласник РС" бр. 79/2005), члана 44. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007), члана 58. тачка 5. 
Статута града Сомбора ("Сл.лист града Сомбора", број 2/2008), 
члана 2. став 1. и члана 4а. Одлуке о начину образовања цена у 
одређеним делатностима из надлежности општине ("Сл.лист 
општине Сомбор" бр. 1/94, 6/94 и 5/96) и Програма пословања ЈКП 
"Чистоћа" Сомбор за 2011.год. на који је дата сагласност на 23. 
седници Скупштине града Сомбора, одржане 28.01.2011.год.,  
Градско веће на својој 129. седници одржаној дана 29.04.2011. 
године,  донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ ЦЕНА ИЗНОШЕЊА СМЕЋА  

У ГРАДУ И НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА 
 

Члан 1. 
  

 Цене услуга изношења смећа у граду и насељеним 
местима које примењује ЈКП "Чистоћа" Сомбор, утврђују се у 
месечним износима: 
  

а) У граду: 
1. За домаћинства и скупштине зграда   

             3,63 дин/м
2. За привреду: 

2 

     - за кориснике до 3.000,00 м2       
             7,06 дин/м
     - за кориснике од 3.000,00 м

2 
2 до 10.000 м2  

             5,20 дин/м
     - за кориснике преко 10.000 м

2 
2    

                   2,60 дин/м
 

2 

3. За услуге изношења смећа за делатности здравства, 
науке, културе и школства    
            4,72 дин/м

(за време летњег и зимског школског распуста неће се  
2 

    наплаћивати изношење смећа у делатностима образовања) 
 

4. За одржавање депоније смећа   
                     0,39 дин/м

5. За локале и монтажне објекте:    
                       

2 

 
 
 
 
 

 
    - Прва група: адвокатске канцеларије, представништва,  
      агенције, видео клубови, рибарнице, атељеи, златарске  
      радње, часовничарске радње, оптичке радње, пословне  
      просторије - канцеларије, предузећа и представништва, 
      ауто-механичарске, фризерске, берберске и кројачке радње, 
      ТВ и видео сервиси, приватна предузећа- канцеларије, приватне 
      лекарске ординације и радионице за поправку бицикла 
    398,48 дин/локал 
 

    - Друга група: локали у насељеним местима, фотографске  
      радње, хемијске чистионе, електро-сервиси и радње,  
      салони забавних игара, бутици и апотеке   
    668,58 дин/локал 
 

    - Трећа група: посластичарнице, мањи кафићи (до 15 м2

      пржионице кафе, пољопривредне апотеке, фарбаре,  
), 

      цвећаре, ауто-лимари и лакирери, столарске радње 
      и дисконти   936,25 дин/локал 
 

   - Четврта група: ресторани, кафане, већи кафићи (преко 15 м2

      ћевабџинице, хамбургерије, продавнице мешовите робе,  
),  

      предузећа са производњом и продајом, пекарске радње, 
      месарске радње, штампарије и пицерије         
             1.211,20 дин/локал 
 
 б) Изношење смећа по насељеним местима четири  

     пута месечно: 
 

1. За сеоска домаћинства (1 члан домаћинства)  
                  224,30 дин/дом.    

 

2. За сеоска домаћинства (2 члана домаћинства)  
                  330,80 дин/дом.  

  

3. За сеоска домаћинства (3 и више чланова домаћинства) 
     381,30 дин/дом.   
   

Члан 2. 
 

 Накнада за текуће одржавање, замену дотрајалих, односно 
постављање нових контејнера код објеката колективног становања 
(зграде - скупштине станара), утврђују се у износу од 1,08 дин/м2

 
. 

Члан 3. 
 

 На цене утврђене чланом 1. и 2. овог Решења обрачунава 
се порез на додату вредност по стопи од 8%. 
 

Члан 4. 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења. 
 Цене из овог Решења примењују се за услуге извршене од 
01.05.2011.год.  
 Даном примене овог Решења престаје да важи Решење о 
образовању цена изношења смећа у граду и насељеним местима 
Градског већа града Сомбора број 06-18/2011-III од 09.02.2011. 
године. 

Члан 5. 
 

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

РС-АПВ 
Град Сомбор 
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број:  06-67/2011-III            ГРАДОНАЧЕЛНИК, 
Дана: 29.04.2011.год.              Немања Делић, с.р. 
С о м б о р 
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башта на територији Града Сомбора........................................... 5/46 

Р.бр.                                 Акта Градског већа                         Бр./Стр. 

63. Решење о образовању цена изношења смећа у граду и 
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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 - 
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