
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ  
ГРАДА СОМБОРА 

 
Број 6.                                                  Сомбор, 23.07.2009. године                                           Година II 
 

92.На основу члана 58. Статута града Сомбора („Сл.лист 
града Сомбора“, бр. 2/08) и члана 12. Одлуке о уређењу Града 
(„Сл.лист града Сомбора“, бр. 5/08), Градоначелник доноси 
 
 

РЕШЕЊE 
О УВОЂЕЊУ ПОСЕБНОГ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У ЗОНИ ПОД 
ПОСЕБНОМ ЗАШТИТОМ - ПЕШАЧКОЈ ЗОНИ  У СОМБОРУ 

 

1. Овим решењем утврђује се режим саобраћаја у зони под посебном 
заштитом у Сомбору која обухвата: улицу Краља Петра I,  део улице 
Вељка Петровића до раскрснице са улицом Николе Вукичевића, део 
улице Читаоничке у дужини од 34 метра (до првог колског улаза), 
део улице Аврама Мразовића до раскрснице са улицом Мирном,  део 
улице Лазе Костића до раскрснице са улицом Париском, плато 
између старе Градске куће и робне куће, Трг Светог Тројства и 
улицу Змај Јовину (у даљем тексту: пешачка зона). 

2. За потребе снабдевање предузећа, продавница, угоститељских 
објеката и радњи, организује се посебна служба за снабдевање (у 
даљем тексту: Служба за снабдевање). 

Служба за снабдевање за послове из претходног става ове тачке 
користи специјална возила. 

3. Забрањује се саобраћај свим возилима у пешачкој зони. 

4. Изузетно, Одељење за комуналне послове градске управе може да 
одобри пролаз, односно пролаз и заустављање возилима у пешачкој 
зони; 

- возилима Службе за снабдевање, у времену од 07,30 до 18,00 
часова, а на основу закљученог уговора о снабдевању; 

- сопственим возилима за снабдевање предузећа, продавница, 
угоститељских објеката и радњи, у времену од 05,30 до 07,30 
часова; 

- возилима инвалида, дистрофичара, параплегичара и лица 
сродних обољења код којих постоји телесно оштећење, које 
има за последицу неспособност доњих екстремитета од 60 и 
више процената, и којима возило служи за личну употребу, у 
времену од 00,00 до 24,00 часа; 

- возилима јавних комуналних предузећа у редовном вршењу 
делатности и других јавних предузећа којима се врше хитне 
интервенције, у времену од 00,00 до 24,00 часа; 

- возилима здравствених установа, Министарства унутрашњих 
послова и инспекцијских органа којима се врше хитне 
интервенције, у времену од 00,00 до 24,00 часа; 

- возилима за потребе грађења, извођења радова на адаптацији и 
одржавању објеката, селидбе, одржавање свечаности, 
приредби, изложби и сл, у времену од 06,00 до 18,00 часова. 

5. Саставни део одобрења из тачке 4. овог решења је контролна картица 
која садржи: број и датум издавања одобрења, име и презиме, 
односно назив имаоца одобрења, регистарску ознаку возила за које 
је издато одобрење, време трајања одобреног уласка у пешачку зону 
и серијски број контролне картице. 

Ималац одобрења из тачке 4. овог решења дужан је: 

- да користи контролну картицу приликом уласка, односно 
изласка возила из пешачке зоне у складу са условима 
наведеним у одобрењу, 

- да контролну картицу постави у леви доњи угао ветробранског 
стакла, са унутрашње стране возила, за време док се возило 
налази у пешачкој зони, 

- да овлашћеном лицу стави на увид одобрење из тачке 4. овог 
решења, 

- да користи потпуно технички исправно возило у уредном стању, 

- да не прља и оштећује јавну површину, објекте и уређаје у 
пешачкој зони. 

6. Одобрење из тачке 4. овог решења престаје да важи пре истека 
периода за који је издато, ако ималац одобрења не користи 
контролну картицу у складу са условима наведеним у одобрењу. 

7. Одредбе тачке 5. и 6. овог решења не односе се на возила из тачке 4. 
алинеја 5, за које овлашћено лице евидентира улазак и излазак из 
пешачке зоне. 

8. Возилима којима је издато одобрење из тачке 4. овог решења, 
забрањено је паркирање и кретање брзином већом од 20 км/час. 

9. Контролисани улазак и излазак возила из тачке 4. овог решења врши 
се преко платоа између старе Градске куће и робне куће. 

Изузетно, возила из тачке 4. алинеја 5. могу да користе и пролазе са 
оба краја улице Краља Петра I, потапањем/обарањем заштитних 
стубова. 

10. Послове инспекцијског надзора над спровођењем овог решења и 
одобрења издатих на основу овог решења, обавља орган надлежан за 
инспекцијске послове Градске управе, преко надлежних инспектора.  

11. Ово решење ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу 
Града Сомбора". 
 
РС-APB 
Град Сомбор                                                    Градоначелник 
Број: 344-62/09-II   мр Душан Јовић,с.р 
Датум: 24.06.2009. 
С о м б о р 
 
 
Р.бр.        А к т а извршног органа                                        Бр./Стр. 
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