
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА СОМБОРА 

 
Број 5.                                                  Сомбор18.06.2009. године                                           Година II 

   

 

 
59. На основу члана 40. Закона о заштити од 

елементарних и других већих непогода („Сл.гласник СРС“, бр. 
20/77, 24/85, 27/85, 6/89 и 52/89 и "Сл.гласник РС", бр. 53/93, 67/93 и 
48/94), члана 20. тачка 19. Закона о локалној самоуправи члану 
(„Сл.гласник РС“, бр. 9/02, 33/04 и 135/04), и члана 14. тачка 20. 
Статута града Сомбора („Сл.лист града Сомбора“, бр. 2/08), 
Скуптштина града Сомбора, на седници одржаној дана 21.05. 2009. 
године, донела је 
 

 
ОДЛУКУ O ЗАШТИТИ ГРАЂАНА И МАТЕРИЈАЛНИХ 

ДОБАРА У СЛУЧАЈУ ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ ВЕЋИХ 
НЕПОГОДА И ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА УПРАВЉАЊЕ И 
ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА У СЛУЧАЈУ ЕЛЕМЕНТАРНИХ И 

ДРУГИХ ВЕЋИХ НЕПОГОДА 
 
 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом Одлуком прописују се мере за заштиту грађана и материјалних 
добара на територији града Сомбора (и даљем тексту: Града) у 
ситуацијама насталим деловањем елементарних и других већим 
непогода и образује се Штаб за управљање и предузимање мера у 
случају елементарних и других већих непогода на територији Града. 

Члан 2. 

Елементарним и другим већим непогодама (у даљем тексту: 
непогоде) сматрају се: земљотрес, поплава, бујица, атмосферска 
непогода (град, суша, снежни нанос, нагомилавање леда), пожар, 
експлозија, неконтролисано ослобађање, изливање и расипање 
штетних гасовитих, течних или чврстих хемијских и радио активних 
материја, саобраћајна несрећа већих размера, епидемија заразних 
болести, биљне и сточне заразне болести и сличне појаве већих 
размера, које могу да угрозе здравље и живот људи или да 
проузрокују штету већег обима. 

Члан 3. 

У случају непогода првенство заштите има зашптита живота и 
здравља људи. 

Члан 4. 

Заштита од непогода обухвата: 

- превентивне мере заштите којима се спречавају непогоде или 
ублажава њихово дејство, спровођењем планских мера 
превентивне заштите; 

- мере заштите у случају непосредне опасности од непогоде којима 
се спроводе непосредне припреме за учешће у заштити; 

- мере учешћа у заштити када наступе непогоде којима се обезбеђује 
учешће снага и средстава у заштити од ових непогода, 

- и мере ублажавања и отклањања непосредних последица насталих 
дејством непогода. 

Члан 5. 

У заштити од непогода Град, путем својих органа и управе у складу 
са Законом: 

1. Уређује организовање и спровођење заштите од непогода, 
обезбеђује и усклађује учешће грађана, правних лица, органа и 
градске управе у заштити од непогода, 

2. Израђује и доноси План заштите од непогода, 

3. Организује и спроводи мобилизацију грађана, правних лица, 
радних јединица и градске управе ради спровођења мера за 
заштиту од непогода, 

4. Прописује мере за заштиту од непогода у области урбанизма, 
просторног планирања, становања, коришћења вода, саобраћаја и 
у другим областима, 

5. Обезбеђује средства за организовање заштите и спровођење мера 
за заштиту од непогода. 

2. ШТАБ ЗА УПРАВЉАЊЕ И ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА У 
СЛУЧАЈУ ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ ВЕЋИХ 
НЕПОГОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

Члан 6. 

Ради обједињавања и координације активности усмерених на 
заштиту живота и здравља људи и њихове имовине у случају 
непогода на територији Града образује се Штаб за управљање и 
предузимање мера у случају елементарних и других већих непогода 
на територији Града (у даљем тексту: Штаб). 

Члан 7. 

У случају непогода Штаб: 

- обавештава грађане о опасности од наступајуће непогоде, 

- утврђује наступање непогоде и проглашава ванредну ситуацију на 
територији Града, 

- проглашава престанак ванредне ситуације, 

- анализира постојеће стање и Граду и предлаже мере заштите које 
треба предузети за превазилажење ванредне ситуације, 

- ради на стварању и побољшању материјално-техничких услова за 
учешће професионалних служби државних органа, органа локалне 
управе, предузећа и грађана у заштити и спасавању људи и 
материјалних добара, 

- остварује сарадњу са органима и организацијама других општина и 
градова у спровођењу заштите од непогода, 

- успоставља међународну сарадњу са другим сличних 
организацијама, ради заједничког деловања у случају непогода, 
заједничких вежби, стручног усавршавања и размене информација. 

Члан 8. 

Штаб чине: 

- градоначелник, 
- председник Градске скупштине, 
- начелник Градске управе, 
- начелник одељења надлежног за послове привреде Градске управе, 
- руководилац инспектората Градске управе, 
- начелник МУП-а ПУ Сомбор - Одсек за заштиту и спашавање, 
- начелник Градског штаба цивилне заштите 
- директор Дома здравља Сомбор, 
- начелник Хитне помоћи Сомбор. 

Штабом руководи градоначелник. 

Начелник Градске управе координира рад Градске управе, органа, 
служби, јавних предузећа и установа. 

У оквиру Штаба формирају се оперативни тимови за све предвиђене 
ситуације појава непогода. 

Штаб може ангажовати стручњаке за поједине области заштите од 
настале непогоде. 

Стручне и административне послове за потребе Штаба обавља 
Одељење за привреду Градске управе. 
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Члан 9. 

Градоначелник решењем о именовању одређује лица која чине 
састав штаба из члана 8. ове Одлуке. 

Члан 10. 

Штаб за управљање и предузимање мера у случају непогода: 

- обавештава градску Скупштину о насталој непогоди и мерама које 
су предузете; 

- непосредно примењује мере заштите, у оквиру својих надлежности, 
које предложи градска Скупштина; 

- информише градску Скупштину о средствима и опреми која су 
потребна ради побољшања материјално-техничких услова за 
заштиту и спасавање људи и материјалних добара. 

Члан 11. 

У оквиру својих послова, Штаб може доносити наредбе, решења , 
упутства и препоруке. 
3. МЕРЕ ЗА СЛУЧАЈ НАСТАНКА НЕПОГОДЕ 

Члан 12. 

У случају непогоде, надлежни органи и Градска управа могу да 
нареде: 

1. Општу или делимичну мобилизацију грађана, правних лица и 
служби Града, ради учешћа у заштити од непогоде, 

2. Мобилизацију материјалних средстава неопходних за потребе 
спровођења заштите од непогоде, 

3. Увођење дежурства правним лицима, 

4. Посебан режим обављања одређених комуналних послова, 

5. Посебне мере и поступке хигијенско-профилатичког карактера, 

6. Посебан режим саобраћаја, односно забрану саобраћаја, 

7. Евакуацију становништва и материјалних добара, 

8. Одређивање другачијег распореда радног времена, 

9. Посебне приоритете у испоруци комуналних и других производа и 
пружање услуга (воде, грејања, гаса, електричне енергије, 
градски превоз, друмски и железнички превоз), 

10. Привремену забрану приступа и кретања у појединим 
подручјима, 

11. Привремену забрану коришћења одређених покретних и 
непокретних ствари, у складу са важећим прописима. 

 
4. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13. 
 
За реализацију ове Одлуке финансијска средства обезбеђују се из 
буџета Града, из средстава солидарне помоћи и средстава 
осигуравајућих друштава. 

Члан 14. 

Рок за доношење Решења из члана 9. ове одлуке је 60 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке. 

На предлог Штаба градоначелник ће посебном Решењем формирати 
комисије за процену насталих штета од непогода. 

Члан 15. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном листу града Сомбора". 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
 Град Сомбор 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 217-2/2009-V 
Дана: 29.04.2009. год.  ПРЕДСЕДНИК СГ, 
С о м б о р  Немања Делић,дипл.правник 

 
60. На основу члана 45. и 47. Статута града Сомбора 

("Сл.лист града Сомбора" бр. 2/2008), Скупштина града Сомбора је 
на својој 9. седници, одржаној дана21.05.2009. године, донела 
 

О Д Л У К У 
О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ РАДНИХ ТЕЛА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА СОМБОРА 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком о првим изменама и допунама Одлуке о 
оснивању радних тела Скупштине града Сомбора мења се и 
допуњује Одлука о оснивању радних тела Скупштине града Сомбора 
(акт бр. 02-167/2008-III од 16.10.2008.) - у даљем тексту: Одлука. 
 

Члан 2. 
 
 У члану 22. Одлуке, иза става 2. додаје се нови став 3., 
који гласи: 
 "Савет броји 9 чланова, и то:  
  - 4 члана српске националности, 
  - 2 члана мађарске националности, 
   - 1 члана хрватске националности, 
  - 1 члана буњевачке националности, 
  - 1 члана ромске националности." 
 
 Став 3. и  став 4. постају став 4. и став 5. 
 

Члан 3. 
 
 После члана 22. у Одлуци додаје се нови члан 22а., који 
гласи: 
 "Савет има председника и потпредседника који се бирају 
на седници Савета из реда чланова, на  годину дана. 
   Након годину дана, потпредседник Савета који је друге 
националности од председника, постаје председник Савета, а за 
потпредседника се бира следећи члан Савета, опет друге 
националности. 
 Ротација председника и потпредседника Савета, описана у 
ставу 2. овог члана наставља се до истека мандата Савета."  
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у "Службеном листу града Сомбора". 
 
Република Србија      
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Сомбор 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 02-134/2009-I 
 Дана: 21.05.2009. год.                          
Сомбор    ПРЕДСЕДНИК СГ 

Немања Делић, дипл.правник 
 
61. На основу члана 98. Закона о планирању и изградњи 

(«Сл. гласник РС» бр. 47/2003) и члана 38. Статута града Сомбор 
(„Сл. лист града Сомбора“ бр. 2/08), Скупштина града Сомбора је, на 
9. седници одржаној 21.05.2009. године, донела следећу 
 

ОДЛУКУ 
 О ТРЕЋИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
СОМБОР 

 
Члан 1. 

 
Члан 44. став 2. се мења и гласи: 

"Ако се власник или корисник возила, објеката, уређаја и 
других предмета из претходног става не налази на лицу места, 
надлежни инспектор ће без саслушања странке донети решење којим 
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се налаже уклањање возила, објеката, уређаја и других предмета са 
јавне површине у одређеном року који се може одредити на часове, а 
за уклањање возила и на минуте." 
 

Члан 2. 
 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у 
“Службеном листу Града Сомбора”. 

 
Република Србија      
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Сомбор 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 352-462/2009-I 
 Дана: 21.05.2009. год.                          
Сомбор    ПРЕДСЕДНИК СГ 

Немања Делић, дипл.правник 
 
 
62. На основу члана 14. Одлуке о оснивању Апотеке у 

Сомбору ("Сл. лист Општине Сомбор" бр. 10/2006) и члана 38. 
Статута Града Сомбора ("Службени лист Града Сомбора" бр. 2/08), 
Скупштина града Сомбора је, на 9. седници одржаној 21.05.2009. 
године, донела 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

АПОТЕКЕ "НАРОДНА" СОМБОР 
 
 
I 

ДАНИЦА БАСАРИЋ именује се за директора Апотеке "Народна" 
Сомбор, са 21.05.2009. године на мандатни период од четири године 
или до разрешења. 

 
 

II 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у "Службеном листу Града Сомбора".  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
   Град Сомбор 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 02-128/2009-I 
Дана: 21.05.2009.   ПРЕДСЕДНИК СГ 
    С о м б о р                   Немања Делић,дипл.правник 

 
 
63. На основу члана 6. и 8. Одлуке о усклађивању Одлуке 

о оснивању Установе за културу КЦ „Лаза Костић“ Сомбор ("Сл. 
лист Општине Сомбор" бр. 21/04, 3/05 и 6/05), и члана 38. Статута 
Града Сомбора ("Службени лист Града Сомбора" бр. 2/08), 
Скупштина Град Сомбор је, 9. седници одржаном 21.05.2009. 
године, донела  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  

УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ  
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "ЛАЗА КОСТИЋ" СОМБОР 

 
 
I 

 
 МИХАЈЛО НЕСТОРОВИЋ, глумац из Сомбора, 
именује се за директора Установе за културу Културни центар "Лаза 
Костић" Сомбор, са 21.05.2009. године на мандатни период од 
четири године или до разрешења. 
 

II 
 
 Ово Решење објавити у "Службеном листу Града 
Сомбора". 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
   Град Сомбор 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 02-130/2009-I 
Дана: 21.05.2009.   ПРЕДСЕДНИК СГ 
   С о м б о р                                      Немања Делић,дипл.правник 

 
64.На основу члана 98.Закона о локалној самоуправи 

("Сл.гласник РС бр.129/2007"), члана 49 Статута града Сомбора 
("Службени лист града Сомбора бр.2/2008"),члана 21-25 Одлуке о 
оснивању радних тела Скупштине Града Сомбора ("Службени лист 
града Сомбор бр.3/2008") и члана 2. и 3. Одлуке о Првим изменама и 
допунама Одлуке о оснивању радних тела Скупштине града 
Сомбора, Скупштина града Сомбора је, на 9.седници одржаној 
21.05.2009.године, донела 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

 САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ СКУПШТИНЕ 
ГРАДА СОМБОРА 

 
 

I 
 

У Савет за међунационалне односе Скупштине града 
Сомбора именују се: 

 
1. Александ ра Зечев,за члана                           
2. Александар Делић, за члана                         
3. Јован Боровић, за члана                         
4. Младен Лазић, за члана                         
5. Зоран Чота , испред Хрватског националног савета за 

члана, 
6. Јосип Бошњак , испред Буњевачког националног савета 

за члана 
7. Жофика Прибила ,испред Мађарског националног 

Савета за члана 
8. Јанош Хорват ,испред Мађарског националног Савета за 

члана 
II 

 
Члан Савета испред Ромског националног Савета биће 

именован накнадно. 
 

III 
 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, објавиће се у 
"Службеном листу града Сомбора". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Сомбор 
Скупштина Града 
Број :90-4 /2009-I   ПРЕДСЕДНИК СГ, 
Дана :21.05.2009.  Немања Делић,дипл.правник 
 

 
65. На основу члана 21. Закона о јавним предузећима и 

обављању делатности од општег интереса ("Сл. гласник РС" бр. 
25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005- исправка), члана 32. и 33. 
Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/2007) и 
члана 38. Статута Града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора" бр. 
2/08), Скупштина града Сомбора је, на 9. седници одржаној дана 
21.05.2009. године, донела  
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП "ЕНЕРГАНА" 
 

I 
У Надзорном одбору  ЈКП "Енергана", са 21.05.2009 

године, разрешава се: 
Ненад Драшковић,члана 

II 
 У Надзорни одбор ЈКП "Енергана", са 21.05.2009 године, 
именује се: 
Драгица Делић , за члана 
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III 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у "Службеном листу Града Сомбора". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
   Град Сомбор 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 02-131/2009-I 
Дана: 21.05.2009.   ПРЕДСЕДНИК СГ 
   С о м б о р                                 Немања Делић,дипл.правник 

 
66. На основу члана 10. Одлуке о оснивању Предшколске 

установе "Вера Гуцуња" Сомбор - пречишћен текст ("Сл. лист 
општине Сомбор" бр. 7/03), и члана 30. Статута општине Сомбор 
("Сл. лист општине Сомбор" бр. 7/2002 и 16/2002), Скупштина града 
Сомбор је, на 9. седници одржаној 21.05.2009. године, донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА  

УПРАВНОГ ОДБОРА ПУ "ВЕРА ГУЦУЊА" СОМБОР 
 
I 

 У Управни Одбор ПУ "Вера Гуцуња" Сомбор, из реда 
Савета родитеља, именују се са 21.05.2009. године: 

1. Хољевац Рина, 
2. Зорић Дубравка 
3. Шекуљица Јелена.  

 
 

II 
Ово Решење објавити у "Службеном листу града Сомбор". 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
   Град Сомбор 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 02-132/2009-I 
Дана: 21.05.2009.   ПРЕДСЕДНИК СГ 

   С о м б о р                                 Немања Делић,дипл.правник 
 

67. На основу члана 10. Одлуке о оснивању Фонда за 
противпожарну заштиту Општине Сомбор («Сл. лист Општине 
Сомбор» бр. 1/95), члана 19. Статута фонда за противпожарну 
заштиту Општине Сомбор («Сл. лист Општине Сомбор» бр. 1/95) и 
члана 38. Статута Града Сомбора ("Службени лист Града Сомбора" 
бр. 2/08), Скупштина града Сомбора је, на 9. седници одржаној 
21.05.2009. године, донела 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА  
ФОНДА ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ 

 
 
I 

 У Управном одбору  Фонда за противпожарну заштиту 
разрешава се : 

• Маринко Радин,члан 
 

II 
 У Управни одбор Фонда за противпожарну заштиту 
именује се:  

• Селик Корнел, за члана 
 
 

III 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у «Службеном листу Града Сомбора». 

 
 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
   Град Сомбор 
СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 02-133/2009-I 
Дана: 21.05.2009.   ПРЕДСЕДНИК СГ 

   С о м б о р                                 Немања Делић,дипл.правник 
 
68.На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи 

("Сл. гласник РС" бр. 129/07), члана 10. Одлуке о оснивању радних 
тела Скупштине града Сомбора ("Службени лист Града Сомбора" 
бр. 3/2008) и члана 45. Статута Града Сомбора ("Службени лист 
Града Сомбора" бр. 2/2008), Скупштина Града Сомбора је, на 9. 
седници одржаној 21.05.2009 године, донела  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  
ОДБОРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОСВЕТУ И КУЛТУРУ 

 
I 

 У Одбору за образовање, просвету и културу Скупштине 
града Сомбора, са 21.05.2009 године, разрешава се: 

• Драган Дејановић, члан, из реда грађана. 
 

II 
 У Одбор за образовање, просвету и културу Скупштине 
града Сомбора, са 21.05.2009 године, именује се: 

• Марко Ристић, за члана, из реда грађана. 
 

III 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у "Службеном листу Града Сомбора". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
   Град Сомбор 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 02-127/2009-I 
Дана: 21.05.2009.   ПРЕДСЕДНИК СГ 

   С о м б о р                                 Немања Делић,дипл.правник 
 
69.На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи 

("Сл. гласник РС", бр. 129/2007), чланова 47. и 48. Статута града 
Сомбора ("Сл. лист града Сомбора" бр. 2/2008) и сходно члану 30. 
Закона о водама ("Сл. гласник РС", бр. 46/91), поступајући по 
предлогу Одељења за привреду, доносим следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА 

НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СОМБОРА 
 

I 
 
 ОБРАЗУЈЕ СЕ Штаб за одбрану од поплава на подручју 
града Сомбора са циљем: 
 - да се благовремено ангажује на процену стања водотока 
Дунав и одбрани од поплава,  
 - да припреми расположиву опрему и механизацију, 
 - да ангажује остале стручне службе, 
 - да правовремено обавештава Градоначелника о 
извршеним припремама, стању на терену и предузима одговарајуће 
мере из своје надлежности. 
 

II 
 
 У Штаб за одбрану од поплава из претходне тачке именују 
се: 
 1. Мр Душан Јовић, градоначелник Града Сомбора, 
председник, 
 2. Владимир Милошев, директор ВДП "Западна Бачка", 
заменик председника, 
 3. Лилијана Соколова Ђокић, начелница Западно-Бачког 
Управног округа, члан, 
 4. Јосип Куч, Републички инспектор за водопривреду, 
члан, 
 5. Саша Дмитрашиновић, начелник СУП-а Сомбор, члан, 
 6. Јосип Чапо, Први центар за обуку војске Србије, члан, 
 7. Бранислав Гутовић, начелник Градског штаба Цивилне 
заштите, члан, 
 8. Драган Милић, Градски штаб Цивилне заштите, члан, 
 9. Срђан Мереи, директор Завода за јавно здравље 
Сомбор, члан,  
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 10. Ференц Варга, ЈП "Воде Војводине", члан, 
 11. Петар Бубало, начелник за заштиту на раду, члан, 
 12. Милан Пилиповић, шеф Одсека за заштиту и 
спашавање, члан, 
 13. Миладин Миковић, Републичка ветеринарска 
инспекција, члан, 
 14. Андрија Пензеш, директор ЈКП "Чистоћа", члан, 
 15. Страхиња Шљукић, директор ЈКП "Водоканал", члан, 
 16. Светислав Димитријевић, Републичка санитарна 
инспекција, члан, 
 17. Веселин Шуковић, директор "Сомборпутеви", члан, 
 18. Стипан Кустурин, "Војводина шуме", члан,  
 19. Мирко Зинајић, "Севертранс", члан. 
  

III 
 
 Ово Решење објавити у "Службеном листу града 
Сомбора", а ступа на снагу даном доношења. 
 
РС-АПВ 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: 02-93/2009-IX   Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К  
Дана: 06.04.2009. год  Мр Душан Јовић. 
С о м б о р  

 
70.На основу члана 2. и 4. став 2. 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», бр. 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 «Енергана» Сомбор 
на који је дата сагласност на 7. седници Скупштине града Сомбора, 
одржане 19.02.2009. године, Градско веће града Сомбора на својој 
28. седници одржаној дана 16.04.2009. године донело је следеће 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИСПРАВЦИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ЦЕНА 

ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ КОЈЕ 
ПРИМЕЊУЈЕ ЈКП «ЕНЕРГАНА» СОМБОР 

 
 

Члан 1. 
 

У Решењу о образовању цена испоруке топлотне енергије 
које примењује ЈКП «Енергана» Сомбор број 38-11/2009-III од 

10.03.2009.год. («Сл.лист Града Сомбора», бр.2/2009) у члану 1., 
тачка 1.  уместо броја  «6,877» треба да стоји број «6,887». 

Члан 2. 
 

Остале одредбе Решења остају на снази. 
Члан 3. 

 
Ово Решење има се објавити у «Службеном листу Града 

Сомбора». 
 
РС-АПВ 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број:  38-14/2009-III 
Дана: 22.04.2009. године      ГРАДОНАЧЕЛНИК ГС,   

 С о м б о р  Мр Душан Јовић  
 
71.На основу члана 58.Статута града Сомбора ("Сл.лист 

града Сомбора" бр.2/2008), поступајући по предлогу Комисије за 
стамбена питања од 25.03.2009 доносим следећу  
 

ОДЛУКУ 
о првим изменама и допунама Годишњег програма 

за решевање стамбених протреба и располагања средствима 
Стамбеног Фонда у 2008/2009.години на територији града 

Сомбора 
     
1.У Годишњем програму за решавање стамбених потреба 

и располагања средствима Стамбеног фонда у 2009/2010.години , на 
3.страни под насловом "2. Новчана средства", иза тачке 1. и 2. уноси 
се нова тачка 3. која гласи : 

"- Поправка и кречење станова социјално угрожених 
категорија пре доделе на неодређено време". 

 
2.Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града 

Сомбора". 
 
РС-АПВ 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: 360-41/2009-II   Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К  
Дана: 08.05.2009. год  Мр Душан Јовић. 
С о м б о р  
 

72.Уставни суд у саставу: председник др Боса Ненадић и 
судије др Оливера Вучић, др Марија Драшкић, Весна Илић Прелић, 
др Агнеш Картаг Одри,  Катарина Манојловић Андрић, мр Станка 
Милановић, мр Драгиша Слијепчевић, др Драган Стојановић и 
Предраг Ћетковић, на основу члана 167. став 1. тачка 4. Устава 
Републике Србије, на седници одржаној 5. марта 2009. године, донео 
је  
 

О Д Л У К У 
 
 Утврђује се да је одредба члана 2. став 2. Одлуке о првим 
изменама и допунама Одлуке о јавним површинама на територији 
општине Сомбор ("Службени лист општине Сомбор", број 5/06) у 
деловима који гласе: "објекта, уређаја и других предмета", 
несагласна са Уставом и законом. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Уставном суду поднета је иницијатива за оцену 
законитости одредбе члана 2. став 2. Одлуке о првим изменама и 
допунама Одлуке о јавним површинама на територији општине 
Сомбор ("Службени лист општине Сомбор", број 5/06). У 
иницијативи се наводи да је оспореном одредбом измењен члан 44. 
Одлуке о јавним површинама на територији општине Сомбор 
("Службени лист општине Сомбор", број 12/05), тако што је 
прописано да ако се власник или корисник возила, уређаја и других 
предмета са јавне површине, остављених или постављених супротно 
овој Одлуци, не налази на лицу места, надлежни инспектор ће без 
саслушања странке донети решење којим се налаже уклањање 
возила, објекта, уређаја и других предмета са јавне површине у 
одређеном року који се може одредити и на минуте. Према 
мишљењу иницијатора, оспорена одредба је несагласна са Законом о 
комуналној инспекцији и то у делу који регулише вршење надзора 
од стране комуналног инспектора и овлашћења која комунални 
инспектор има, а из разлога што је наведеним Законом прописано да 
се рокови који се одређују за предузимање одређених радњи могу 
одредити и на сате, док се оспореном Одлуком рокови одређују на 
минуте.  
 У одговору Скупштине општине Сомбор наводи се да је 
одредбом члана 25. став 4. тачка 4) Закона о комуналним 
делатностима ("Службени гласник РС", бр. 16/97 и 42/98) прописано 
да је у вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор 
овлашћен да нареди уклањање ствари и других предмета са јавних 
површина ако су они ту остављени противно прописима општине, а 
да је чланом 26. истог Закона прописано да ако се утврди ометање 
коришћења комуналних објеката остављањем ствари, односно 
предмета, одредиће се рок за уклањање истих, који може бити 
одређен и на часове. Даље се наводи да је одредбом члана 89. став 2. 
Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 
33/97 и 31/01) прописано да ако  рокови нису одређени законом или 
другим прописом, одређује их, с обзиром на околности случаја, 
службено лице које води поступак, а одредбом члана 90. став 1. 
истог Закона да се рокови рачунају на дане, месеце и године,  а могу 
се рачунати и на часове. Доносилац акта у свом одговору указује и 
на одредбе члана 158. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
("Службени гласник СРС", бр. 58/82, 15/84, 5/86 и 21/90 и 
"Службени гласник РС", бр. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 и 
101/05), којим је прописано да ако радник органа унутрашњих 
послова који вршећи послове контроле и регулисања саобраћаја или 
овлашћени радник надлежног инспекцијског органа у вршењу 
инспекцијског надзора затекне на путу возило паркирано супротно 
прописима или на месту на коме оно представља опасност или 
сметњу у саобраћају или кретању пешака, донеће усмено решење да 
возач, ако је присутан, одмах возило уклони, под претњом 
принудног извршења, а уколико се возач не налази на лицу места, 
орган унутрашњих послова, односно радник надлежног 
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инспекцијског органа донеће без саслушања странке решење којим 
ће наложити да се то возило уклони у року који се може рачунати и 
на минуте. Образлажући разлоге за доношење оспорене одредбе, 
Скупштина општине Сомбор у свом одговору истиче да су рокови у 
оспореној Одлуци предвиђени из практичних разлога, како се не би 
различито поступало при уклањању два суседна непрописно 
паркирана возила, ако се једно возило уклања по решењу радника 
органа унутрашњих послова, а друго по решењу комуналног 
инспектора. 
 У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио да је 
Одлуку о првим изменама и допунама Одлуке о јавним површинама 
на територији општине Сомбор ("Службени лист општине 
Ссомбор", број 5/06), с позивом на одредбе члана 98. Закона о 
планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 47/03) и члана 
30. Статута општине Сомбор ("Службени лист општине Сомбор", 
бр. 7/02 и 16/02), донела Скупштина општине Сомбор, на седници 
одржаној 20. априла 2006. године. Оспореном Одлуком измењена је 
допуњена Одлука о јавним површинама на територији општине 
Сомбор ("Службени лист општине Сомбор", број 12/05). Оспореном 
одредбом члана 2. став 2. Одлуке о првим изменама и допунама 
измењен је члан 44. Одлуке о јавним површинама на територији 
пштине Сомбор и прописано да ако се власник или корисник возила, 
објекта, уређаја и других предмета са јавне површине, остављених 
или постављених супротно овој Одлуци, не налазе на лицу места, 
надлежни инспектор ће без саслушања странке донети решење којим 
се налаже уклањање возила, објеката, уређаја и других предмета са 
јавне површине у одређеном року који се може одредити и на 
минуте.  
 Законом о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", 
број 129/07) прописано је да општина преко својих органа, у складу 
са Уставом и законом, уређује и обезбеђује обављање и развој 
комуналних делатности (поред осталог и уређивање, одржавање и 
коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних 
површина и др.), као и организационе, материјалне и друге услове за 
њихово обављање (члан 20. тачка 5) и да образује инспекцијске 
службе и врши инспекцијски надзор над извршавањем прописа и 
других општих аката из надлежности општине (члан 20. тачка 36). 
 Законом о комуналним делатностима ("Службени гласник 
РС", бр. 16/97 и 42/98) прописано је: да се овим законом одређују 
комуналне делатности и уређују општи услови и начин њиховог 
обављања (члан 2.); да општина, град, односно град Београд, у 
складу са овим законом, уређује и обезбеђује услове обављања 
комуналних делатности и њиховог развоја (члан 2.); да су комуналне 
делатности, у смислу овог закона, делатности производње и 
испоруке комуналних производа и пружање комуналних услуга, који 
су незаменљив услов живота и рада грађана и других субјеката на 
одређеном подручју, и то, поред осталих, одржавање улица, путева и 
других јавних површина у градовима и другим насељима и јавна 
расвета (члан 4. став 1. тачка 7); да су комуналне делатности из 
члана 4. овог закона поправка, реконструкција, модернизација и 
извођење других радова на одржавању улица и саобраћајница, 
јавних површина (тргова, платоа и сл.), хоризонталне и вертикалне 
саобраћајне сигнализације и јавне расвете (члан 5. тачка 7.). 
Одредбама члана 25. Закона утврђено је да надзор над применом 
овог закона и над законитошћу рада јавних комуналних предузећа и 
других предузећа које обављају комуналне делатности врши 
општинска, односно градска управа (став 1.), да послове 
инспекцијског надзора над применом овог закона и прописа донетих 
на основу овог закона и над обављањем комуналних делатности, 
врши општински комунални инспектор (став 2.) и да је у вршењу 
инспекцијског надзора комунални инспектор овлашћен да, поред 
осталог, нареди уклањање ствари и других предмета са јавних 
површина ако су они ту остављени противно прописима општине 
(став 4. тачка 4)). Одредбама члана 26. Закона прописано је: да кад 
комунални инспектор у вршењу инспекцијског надзора утврди да се 
омета коришћење комуналних објеката остављањем ствари и других 
предмета или на други начин, наредиће кориснику, односно 
сопственику, ако је присутан, да одмах уклони те ствари, односно 
предмете, под претњом принудног извршења (став 1.); да ће, ако се 
лице не налази на лицу места, комунални инспектор, без саслушања 
странке, донети решење којим ће налођити да се ствари и други 
предмети уклоне у одређеном року, који се може одредити и на 
часове, с тим да се ово решење налепљује на те ствари, односно 
предмете, уз назначење дана и часа када је налепљено, чиме се 
сматра да је достављање извршено, а да доцније оштећење, 
уништење или уклањање овог решења не утиче на ваљаност 
достављања (члан 26. став 2.). 

 Одредбама члана 158. ст. 1. и 2. Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима ("Службени гласник СРС", бр. 58/82, 15/84, 
5/86 и 21/90 и "Службени гласник РС", бр. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 
25/97 и 101/05) је прописано: да ако радник органа унутрашњих 
послова који вршећи послове контроле и регулисања саобраћаја или 
овлашћени радник надлежног инспекцијског органа у вршењу 
инспекцијског надзора, затекне на путу возило паркирано супротно 
прописима или на месту на коме оно представља опасност или 
сметњу у саобраћају или кретању пешака, донеће усмено решење да 
возач, ако је присутан, одмах возило уклони, под претњом 
принудног извршења, а ако се возач не налази на лицу места, орган 
унутрашњих послова, односно радник надлежног инспекцијског 
органа, донеће, без саслушања странке, решење којим ће наложити 
да се то возило уклони у року који се може рачунати на минуте; да 
се ово решење налепљује на возило уз назначење дана и часа када је 
налепљено, чиме се сматра да је достављање извршено, а да доцније 
оштећење или уништење овог решења нема утицаја на ваљаност 
достављања. 
 Закон о општем управном поступку ("Службени лист 
СРЈ", број 46/96) прописује: да за предузимање појединих радњи у 
поступку могу бити одређени рокови и да ако рокови нису одређени 
законом или другим прописом, одређује их, с обзиром на околности 
случаја, службено лице које води поступак (члан 89. ст. 1. и 2.); да се 
рокови рачунају на дане, месеце и године, а могу се рачунати и на 
часове (члан 90. став 1.). 
 Полазећи од наведеног, Уставни суд је оценио да је 
општина овлашћена да, у складу са Уставом и законом, уређује и 
обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, као и 
организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање. 
Сагласно цитираним одредбама члана 25. Закона о комуналним 
делатностима, општински комунални инспектор је овлашћен да 
врши послове инспекцијског надзора над применом овог закона, као 
и других прописа донетих на основу овог закона и над обављањем 
комуналних делатности, па у оквиру тога и да нареди уклањање 
ствари и других предмета са јавних површина, ако су они ту 
остављени противно прописима општине. Поред тога, на основу 
одредаба члана 159. ст. 1. и 2. Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима, радник надлежног инспекцијског органа је у вршењу 
инспекцијског надзора овлашћен да, ако затекне на путу возило 
паркирано супротно прописима или на месту на коме оно 
представља опасност или сметњу у саобраћају или кретању пешака, 
донесе решење којим ће наложити да се то возило уклони. 
 На основу изложеног, Уставни суд је утврдио да је 
општина Сомбор била овлашћена да оспореном Одлуком пропише 
посебан поступак за уклањање возила, објеката, уређаја и других 
предмета са јавне површине остављених или постављених супротно 
овој Одлуци, као и да надлежном инспектору повери вођење овог 
поступка и доношење решења о уклањању овако остављених или 
постављених предмета са јавне површине у одређеном року. 
Међутим, према цитираним одредбама Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима рок за уклањање возила се може одредити и 
на минуте, а цитираним одредбама Закона о комуналним 
делатностима прдвиђен је начин одређивања рока за уклањање 
ствари и других предмета који се може одредити на часове. Дакле, 
наведеним законима су одређена два начина одређивања рока, један 
за уклањање возила који се може одредити и на минуте, а други за 
уклањање стварии других предмета са јавних површина које се може 
одредити и на часове.  
 Оспореном одредбом чланом 2. став 2. Одлуке прописан је 
јединствен начин одређивања рока, како за уклањање возила, тако и 
за уклањање објеката, уређаја и других предмета са јавне површине 
остављених или постављених противно овој Одлуци, а као најмања 
јединица времена предвиђени су минути. 
 Имајући у виду да оспореном одредбом није направљена 
разлика у одређивању рока за уклањање, с једне стране возила, а са 
друге стране објеката, уређаја и других предмета са јавних 
површина, Уставни суд је оценио да је општина Сомбор, супротно 
члану 26. став 2. Закона о комуналним делатностима, оспореним 
чланом 2. став 2. Одлуке прописала да се рок за уклањање објеката, 
уређаја и других предмета са јавне површине остављених или 
постављених противно овој Одлуци, може одредити и на минуте. 
Ово из разлога што је наведеним чланом 26. став 2. Закона о 
комуналним делатностима прописано да се рок којим се налаже да 
се ствари и други предмети уклоне, може одредити и на часове. 
 Како Устав Републике Србије утврђује принцип да општи 
акти јединица локалне самоуправе морају бити у сагласности са 
законом (члан 195. став 2.), уставни суд је утврдио да је оспорена 
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одредба члана 2. став 2. Одлуке, која је несагласна са законом, 
несагласна и са Уставом. 
 Имајући у виду да је у току претходног поступка стање 
потпуно утврђено и да пружа поуздан основ за одлучивање, Суд је, 
сагласно одредби члана 53. став 2. Закона о Уставном суду 
("Службени гласник РС", број 109/2007), одлучио без доношења 
решења о покретању поступка и утврдио да одредба члана 2. став 2. 
оспорене Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о јавним 
површинама на територији општине Сомбор у деловима који гласе: 
"објекта, уређаја и других предмета" није у сагласности са Уставом 
и законом. 
 На основу изложеног и одредбе члана 45. тач. 1) и 4) 
Закона о Уставном суду, Суд је одлучио као у изреци.  
 На основу члана 168. став 3. Устава, одредба члана 2. став 
2. Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о јавним 
површинама на територији општине Сомбор наведене у изреци, у 
деловима који гласе: "објекта, уређаја и других предмета", престаје 
да важи даном објављивања Одлуке Уставног суда у "Службеном 
гласнику Републике Србије".    
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