СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА СОМБОРА
Број 9.

Сомбор,10.09.2010. године

65. На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи
("Службени гласник РС", бр. 72/2009 и 81/2009) и члана 38 Статута
града Сомбора ("Сл. лист града Сомбора", бр. 2/08), Скупштина
Града Сомбора на својој 19. седници, одржаној дана 09.09.2010.
године, доноси
ОДЛУКУ
О ПОДИЗАЊУ И ОДРЖАВАЊУ СПОМЕНИКА И
СКУЛПТУРАЛНИХ ДЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА СОМБОРА
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се подизање и одржавање
споменика, постављање и одржавање скулптуралних дела на јавним
површинама на територији града Сомбора, као и услови и начин
обезбеђивања средстава за њихово подизање, односно постављање и
одржавање.
Члан 2.
Споменик у смислу ове Одлуке је дело ликовне и
примењене уметности (фигура, попрсје, биста, рељеф, споменплоча) и друго спомен обележје које обележава догађај или личност
значајну за град Сомбор или националну историју и културу.
Скулптурално дело у смислу ове Одлуке је дело које се
због своје уметничке вредности поставља на јавној површини.
Члан 3.
Јавна површина у смислу одредаба ове Oдлуке је: трг,
улица, парк, речна и каналска обала, фасада зграде, део дворишта
или парка у склопу комплекса јавног објекта који није ограђен и који
се јавно користи.
Члан 4.
Споменик се подиже, односно скулптурално дело се
поставља на основу одлуке Скупштине града Сомбора, у складу са
законом и одредбама ове Одлуке.
II. ПОДИЗАЊЕ СПОМЕНИКА И
ПОСТАВЉАЊЕ СКУЛПТУРАЛНИХ ДЕЛА
Члан 5.
Иницијативу
за
подизање
споменика,
односно
постављање скулптуралних дела може дати свако физичко или
правно лице.
Иницијатива се упућује Комисији за подизање споменика
и постављање скулптуралних дела (у даљем тексту: Комисија), у
бити
писаном
облику
и
иста
иницијатива
мора
образложена.Иницијатива може да садржи и предлог локације за
подизање споменика, односно постављање скулптуралног дела.
Комисија обавештава подносиоца иницијативе о исходу
иницијативе.
Члан 6.
Комисију из члана 5.ове Одлуке именује Скупштина
града Сомбора (у даљем тексту: Скупштина града), на предлог
Градског већа.
Комисија има председника, заменика председника и пет
чланова.
Председник и три члана именују се из реда ликовних и
примењених уметника, књижевника, историчара, историчара
уметности, архитеката, ликовних критичара и других одговарајућих
стручњака.
Заменик председника и два члана именују се из реда
одборника Скупштине града.
Комисија се именује на период од четири године, односно
до истека мандата одборницима Скупштине града, а може бити
разрешена и пре истека периода на који је именована, на предлог
Градског већа.

Година III

Комисија одлучује већином гласова од укупног броја
чланова.
Стручне и административне послове за потребе Комисије
обавља Одељење за скупштинске и извршне послове Градске
управе.
Члан 7.
Комисија на основу примљених иницијатива, сопствене
процене и на основу процене могућности реализације за наредну
календарску годину утврђује годишњи оквирни програм подизања
споменика и постављања скулптуралних дела, на крају текуће
календарске године.
Комисија доставља годишњи оквирни програм из
претходног става Градском већу града Сомбора ради давања
сагласности.
Члан 8.
Скупштина града на предлог Комисије, а по претходно
прибављеном мишљењу Градског већа, доноси одлуку о подизању
споменика, односно постављању скулптуралног дела на територији
града Сомбора.
Члан 9.
Донету одлуку о подизању споменика, односно
постављању скулптуралног дела спроводи Комисија.
Стручну помоћ Комисији приликом спровођења одлуке из
става 1 овог члана, поред Одељења за скупштинске и извршне
послове Градске управе,пружаће и друга надлежна одељења Градске
управе, те ЈП“Урбанизам“ Сомбор и ЈП "Дирекција за изградњу
града Сомбора".
Члан 10.
Комисија одлучује да ли да се спроводи конкурс, ангажује
аутор по позиву, или ће се користити већ постојеће вајарско дело.
Конкурс се објављује најмање у једном дневном листу и у
локалном листу.
Конкурс из претходног става спроводи Комисија, која
врши и избор идејног решења.
Са аутором идејног решења закључује се уговор о изради
споменика, односно скулптуралног дела.
Уколико конкурс не успе, израда идејног решења за
подизање споменика, односно постављање скулптуралног дела може
се уговором поверити аутору ангажованом по позиву.
Избор аутора коме ће се уговором поверити израда
решења за подизање споменика, односно постављање скулптуралног
дела, врши Комисија.
Уговор са аутором закључује градоначелник града
Сомбора, на предлог Комисије.
Члан 11.
Пре расписивања конкурса, односно пре избора аутора по
позиву, Комисија прибавља стручна мишљења надлежних
органа(ЈП“Урбанизам“Сомбор, Покрајински завод за заштиту
споменика културе Нови Сад ,и други) ради утврђивања локације,
услова њеног уређења и ближих услова конкурса.
На основу прибављених мишљења из става 1. овог члана,
Комисија утврђује локацију и ближе услове конкурса.
Подизање споменика односно постављање скулптуралног
дела на територији града Сомбора,одобрава се решењем Одељења за
комуналне послове Градске управе.
Члан 12.
Изузетно од одредаба ове Одлуке, на територији града
Сомбора може се подићи реплика споменика значајне уметничке и
културно-историјске вредности, или реплика већ постојећег
вајарског дела.
О подизању реплике одлучује Скупштина града , на
предлог Комисије, а по претходно прибављеном мишљењу Градског
већа .
На поступак подизања реплике сходно се примењују
одредбе ове Одлуке, које се односе на подизање споменика, односно
постављање скулптуралног дела.
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Члан 13.
Споменик, односно скулптурално дело може се
преместити, односно уклонити, ако за то постоје оправдани разлози.
Одлуку о премештању, односно уклањању споменика,
односно скулптуралног дела доноси Скупштина града, на предлог
Комисије, а по претходно прибављеном мишљењу Градског већа.
Члан 14.
Комисија води евиденцију подигнутих споменика,
односно постављених скулптуралних дела, на територији града
Сомбора.
Подизање споменика и постављање скулптуралног дела
обавезно се пријављује Покрајинском заводу за заштиту споменика
културе Нови Сад, у року од 30 дана од дана подизања споменика
,односно постављања скулптуралног дела.
III. ОДРЖАВАЊЕ СПОМЕНИКА
И СКУЛПТУРАЛНИХ ДЕЛА
Члан 15.
Споменици који су утврђени за културно добро одржавају
се у складу са Законом.
О одржавању споменика који није утврђен за културно
добро, односно о одржавању скулптуралног дела стара се град
Сомбор, преко ЈП "Урбанизам“ Сомбор.
ЈП "Урбанизам“ Сомбор ће послове из претходног става
обављати преко ЈП "Дирекција за изградњу града Сомбора"и јавних
комуналних предузећа којима је оснивач Град Сомбор.
Члан 16.
Одржавање споменика и скулптуралних дела у смислу
одредаба ове Одлуке, подразумева редовно одржавање чистоће, негу
зелених површина, контролу расвете, поправку прилазне стазе или
пута и по потреби спровођење мера конзерваторске заштите
споменика, односно скулптуралног дела.
Члан 17.
Споменике и скулптурална дела грађани су дужни да
чувају и да се према њима односе са дужном пажњом.
Споменици и скулптурална дела не смеју се прљати,
скрнавити, оштетити, или уништити.
Члан 18.
Правно или физичко лице које неовлашћено подигне,
премести, уклони или оштети споменик, или скулптурално дело,
дужно је да успостави пређашње стање, односно надокнади насталу
штету, у складу са Законом.
Члан 19.
Чување и одржавање једног или неколико споменика,
односно скулптуралних дела Градско веће може поверити школи,
предузећу, установи, или другом органу или организацији, уз
њихову сагласност.
IV. ФИНАНСИРАЊЕ
Члан 20.
У буџету града Сомбора обезбеђују се средства за
подизање и одржавање споменика, односно скулптуралних дела.
Средства за подизање и одржавање споменика, односно
скулптуралног дела, могу се обезбедити и из прилога, поклона,
донација ,или на други примерен начин, од стране правног или
физичког лица.
Члан 21.
Правно или физичко лице које обезбеди сва средства или
више од 50% потребних средстава за подизање споменика ,односно
постављања скулптуралног дела, има право да му се име упише на
постамент, или поред споменика односно скулптуралног дела.
V. НАДЗОР
Члан 22.
Надзор над одржавањем споменика и скулптуралних дела
врши Одељење инспекције и комуналне полиције Градске управе.

Број 9 - 09.09.2010.
VI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.
Новчаном казном у износу од 50.000,00-500.000,00 динара
казниће се за прекршај правно лице:
- ако подигне споменик, односно постави скулптурално
дело супротно одредбама ове Одлуке (члан 8.);
- ако премести или уклони споменик односно
скулптурално дело супротно одредбама ове Одлуке (члан 13.).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно
лице у правном лицу новчаном казном у износу од 2.500,0050.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник
новчаном казном у износу од 5.000,00-250.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко
лице новчаном казном у износу од 2.500,00-25.000,00 динара.
Члан 24.
Новчаном казном у износу од 2.500,00-25.000,00 динара
казниће се за прекршај физичко лице:
- ако намерно или из крајње непажње уништи или оштети
споменик или скулптурално дело (члан 17.);
- ако споменик или скулптурално дело прља или скрнави
(члан 17.).
Члан 25.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Сомбора“.
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 352-764/2010-V
Дана: 10.09.2010.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК СГ,
Синиша Лазић, с.р.

66. На основу члана 16, 17, 18, 21. Закона о јавним
путевима("Сл. гласник РС", бр. 101/2005,123/2007), члана 35. Закона
о прекршајима("Сл. гласник РС", бр. 101/2005,116/2008 и 111/2009)
и члана 38. Статута Града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора", бр.
2/2008), Скупштина града Сомбора, на 19. седници одржаној
09.09.2010. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
О ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА И НЕКАТЕГОРИСАНИМ
ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се јавни путеви на територији
Града Сомбора (у даљем тексту: јавни путеви), који се према значају
саобраћајног повезивања деле на: општинске путеве, улице и
некатегорисане путеве, а у складу са Законом о јавним путевима
("Сл. гласник РС", бр.101/2005 и 123/2007), поступак доношења
средњорочних и годишњих програма одржавања, заштите и развоја
и управљања овим путевима и поверавање послова зимске службе,
послова одржавања и заштите истих.
Према положају у простору и условима одвијања
саобраћаја јавни путеви се деле на јавне путеве ван насеља и јавне
путеве у насељу и одређују се просторним планом и урбанистичким
плановима.
Општински путеви у смислу ове Одлуке су сви локални
путеви на територији града Сомбора ( у даљем тексту: општински
путеви).
Члан 2.
Општински пут је јавни пут који саобраћајно повезује
територију града, као и територију града са мрежом државних
путева.
Као општински путеви на територији града Сомбора
утврђују се:
1. Пут бр. Л-405: Сомбор (М-17/1) - Бачки Моноштор Бездан, укупне дужине 21км;
2. Пут бр. Л-405/1: Сомбор (Р-101) - Буковац, дужине
5,3км;
3. Пут бр. Л-406: Растина - Гаково - Сомбор - Чонопља Пачир (до границе територије града), укупне дужине 47км;
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4. Пут бр. Л-406/1: Сомбор (М-17/1) - Билић - Ранчево,
укупне дужине 9,5км;
5. Пут бр. Л-407: Лугово (М-18) - Жарковац, дужине
3,7км;
6. Пут бр. Л-408: државни пут првог реда М-17/1 Милчић, дужине 2км;
7. Пут бр. Л-409: Сомбор (Индустријски пут) - Градина,
дужине 5,5км;
8. Пут бр. Л-410: граница територије града (из правца
Пригревице) - до пута М-18 и од Стапара (М-18) - према Бачком
Брестовцу (до границе територије града), укупне дужине 5,5км;
9. Пут бр. Л-410/1: Лугово (М-18) - Чичови (до границе
територије града), дужине 5,3км;
10. Пут бр. Л-411: државни пут другог реда Р-101 Ленија, дужине 2,5км.
Некатегорисани путеви на територији града Сомбора су
путеви који су доступни већем броју различитих корисника
(приступни, атарски и шумски путеви, као и путеви на насипима за
одбрану од поплаве), те путеви који воде до приградских салашких
насеља а изграђени су до нивоа туцаника, или до нивоа асфалта.
Улице, као јавни путеви у насељу, које саобраћајно
повезују делове насеља, одређене су према положајним зонама у
складу са Одлуком о грађевинском земљишту ("Сл. лист града
Сомбора", бр. 9/2009) и у складу са урбанистичким планом.
Градско веће града Сомбора ће донети посебан правилник
о категоризацији улица, на предлог Одељења за комуналне послове,
у року од 3 месеца од ступања на снагу ове Одлуке.
Приликом израде правилника из предходног става
Одељење за комуналне послове ће се користити категоризацијом
улица из донетих урбанистичких планова, као и другим начелима
која регулишу предметну материју.
Управљање општинским путевима и улицама поверава се
Јавном предузећу "Дирекција за изградњу града Сомбора" Сомбор и
сматра се делатношћу од општег интереса.
Члан 3.
Одржавање, заштита и развој општинских путева и улица
врши се на основу средњорочног програма и годишњих планова
радова, које доноси Скупштина Града Сомбора на предлог Градског
већа.
Одељење за комуналне послове Градске управе (у даљем
тексту: надлежно Одељење) на основу анализе досадашњег стања,
ценећи потребе, услове и могућности за унапређење стања у овој
области, израђује нацрт аката из става 1. овог члана.
Надлежно Одељење дужно је да устроји и води
евиденцију о стању општинских путева и улица, те објеката на
њима.
Члан 4.
На основу годишњих планова радова послови одржавања
и заштите општинских путева и улица, послови зимске службе,
послови одржавања саобраћајне сигнализације, поверавају се
одговарајућем предузећу регистрованом за ову делатност, а које
испуњава услове у погледу кадрова и опреме неопходне за стручно и
квалитетно обављање истих, а на основу спроведене јавне набавке, у
складу са Законом о јавним набавкама.
Члан 5.
Финансирање послова из члана 4. ове Одлуке врши се из
буџета Града Сомбора.
Члан 6.
Предузеће, односно организација којој су поверени
послови, сагласно члану 4. ове Одлуке, одговара за штету коју
корисник пута претрпи, ако је штета настала због пропуштања
благовременог извршења потребних радова и непредузимања мера
на одржавању пута, односно улице.
Члан 7.
Уколико је ради реконструкције, поправке, раскопавања,
одржавања манифестација, или из било ког другог разлога потребно
привремено затворити за саобраћај општински пут, улицу, или
некатегорисани пут, ресорна служба у надлежном Одељењу
одредиће привремену забрану саобраћаја на том путу и обавестиће
јавност преко средстава јавног информисања о року затварања тог
пута.
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Орган управе из става 1. овог члана ће пре доношења
одговорајућег
решења прибавити пројекат саобраћајне
сигнализације за привремено регулисање саобраћаја, који израђује
овлашћено предузеће, сходно Закону о јавним путевима и Закону о
безбедности саобраћаја на путевима("Сл. гласник РС", бр.49 /2009).
Члан 8.
Надзор над извршавањем ове Одлуке врши надлежни
орган Градске управе – овлашћени инспектор Одељења надлежног
за инспекцијски надзор, који има права, дужности и овлашћења
републичког инспектора за државне путеве, утврђене Законом о
јавним путевима ("Сл. гласник РС", бр.101/2005 и 123/2007).
НАКНАДА ЗА ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ
Члан 9.
Под ванредним превозом у смислу ове Одлуке,
подразумева се превоз возилом које осовинским оптерећењем,
укупном масом, дужином и висином, прекорачује прописане мере.
Накнада за прекорачење прописаног осовинског
оптерећења, када возило са или без прикључног возила, на једној
или више једноструких осовина, или вишеструкој осовини,
прекорачује дозвољено осовинско оптерећење, обрачунава се у
динарима по пређеном километру и утврђује у следећим износима:
НАКНАДА ЗА ОСОВИНСКО ОПТЕРЕЋЕЊЕ
НА ПУТУ (дин./ос/км)
Прекорачење
дозвољеног
оптерећења по
осовини (тона)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Пут за 10
т/осовини
180,00
540,00
990,00
1.590,00
2.400,00
3.600,00
4.440,00
5.790,00
7.350,00
9.030,00

Пут за 8
т/осовини
420,00
570,00
1.080,00
1.800,00
2.860,00
3.950,00
5.370,00
6.960,00
9.120,00
10.860,00

Пут за 6
т/осовини
480,00
630,00
1.110,00
1.950,00
3.120,00
5.610,00
7.080,00
9.960,00
13.770,00
18.720,00

За прекорачење дозвољеног оптерећења преко 10 тона по
осовини, накнада се увећава за по 35% у односу на износ накнаде
утврђен за претходно прекорачење дозвољеног оптерећења по
осовини, почев од износа накнаде за прекорачење дозвољеног
оптерећења до 10 тона по осовини.
Члан 10.
Уколико је на одређеном путу, односно деоници пута,
ограничено осовинско оптерећење за једноструку осовину,
осовинско оптерећење је ограничено и за вишеструке осовине, и то:
- Код ограничења осовинског оптерећења на 10 тона по
једнострукој осовини, осовинско оптерећење на вишеструким
осовинама је ограничено:
1.
За двоструке осовине на 16 тона,
2.
За троструке осовине на 24 тоне,
3.
За четвороструке осовине на 32 тоне,
За петоструке осовине на 50 тона,
4.
5.
За шестоструке осовине на 48 тона,
6.
За седмоструке осовине на 56 тона,
7.
За осмоструке осовине на 64 тона.
- Код ограничења осовинског оптерећења на 8 тона по
једнострукој осовини, осовинско оптерећење на вишеструким
осовинама је ограничено:
1.
За двоструке осовине на 12,8 тона,
2.
За троструке осовине на 19,2 тоне,
3.
За четвороструке осовине на 25,6 тона,
4.
За петоструке осовине на 32 тоне,
5.
За шестоструке осовине на 38,4 тоне,
6.
За седмоструке осовине на 44,8 тона,
7.
За осмоструке осовине на 51,2 тоне.
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- Код ограничења осовинског оптерећења на 6 тона по
једнострукој осовини, осовинско оптерећење на вишеструким
осовинама је ограничено:
1.
За двоструке осовине на 9,6 тона,
2.
За троструке осовине на 14,4 тоне,
3.
За четвороструке осовине на 19,2 тона,
4.
За петоструке осовине на 24 тоне,
5.
За шестоструке осовине на 28,8 тоне,
6.
За седмоструке осовине на 33,6 тона,
7.
За осмоструке осовине на 38,4 тоне.
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Укупна маса, у смислу ове Одлуке, представља збир масе возила и
масе терета на возилу.
Члан 13.
Кад је код ванредног превоза прекорачено истовремено и
дозвољено осовинско оптерећење и дозвољена укупна маса, накнада
се обрачунава и наплаћује за свако прекорачење појединачно.
Члан 14.

Под вишеструким осовинама, у смислу ове Одлуке,
сматра се осовина код које међусобно растојање суседних осовина
износи од 1,0 до 2,0 метара и која је конструисана тако да
аутоматски изједначава оптерећење на суседним осовинама те
вишеструке осовине.
Члан 11.
У случајевима прекорачења осовинског оптерећења на
вишеструким осовинама, висина накнаде се утврђује у складу са
чланом 9. ове Одлуке, применом следећег поступка обрачуна:

За двоструку осовину прекорачење дозвољеног
оптерећења по осовини се израчунава тако што се
прекорачење дозвољеног оптерећења на двострукој
осовини подели са бројем 2 и тако добијено прекорачење
дозвољеног оптерећења по осовини множи се са
коефицијентом 1,375;

За троструку осовину прекорачење дозвољеног
оптерећења по осовини се израчунава тако што се
прекорачење дозвољеног оптерећења на трострукој
осовини подели са бројем 3 и тако добијено прекорачење
дозвољеног оптерећења по осовини множи се са
коефицијентом 1,657;

За четвороструку осовину прекорачење дозвољеног
оптерећења по осовини се израчунава тако што се
прекорачење дозвољеног оптерећења на четворострукој
осовини подели са бројем 4 и тако добијено прекорачење
дозвољеног оптерећења по осовини множи се са
коефицијентом 1,892;

За петороструку осовину прекорачење дозвољеног
оптерећења по осовини се израчунава тако што се
прекорачење дозвољеног оптерећења на петострукој
осовини подели са бројем 5 и тако добијено прекорачење
дозвољеног оптерећења по осовини множи се са
коефицијентом 2,120;

За шестоструку осовину прекорачење дозвољеног
оптерећења по осовини се израчунава тако што се
прекорачење дозвољеног оптерећења на шестострукој
осовини подели са бројем 6 и тако добијено прекорачење
дозвољеног оптерећења по осовини множи се са
коефицијентом 2,280;

За седмоструку осовину прекорачење дозвољеног
оптерећења по осовини се израчунава тако што се
прекорачење дозвољеног оптерећења на седмострукој
осовини подели са бројем 7 и тако добијено прекорачење
дозвољеног оптерећења по осовини множи се са
коефицијентом 2,430;

За осмоструку осовину прекорачење дозвољеног
оптерећења по осовини се израчунава тако што се
прекорачење дозвољеног оптерећења на осмострукој
осовини подели са бројем 8 и тако добијено прекорачење
дозвољеног оптерећења по осовини множи се са
коефицијентом 2,530.
Члан 12.
Накнада за прекорачење дозвољене укупне масе од 40
тона обрачунава се у динарима по пређеним километрима за сваку
тону прекорачења и утврђује у следећим износима:
- за прекорачење од 41 до 60 тона
- за прекорачење од 61 до 80 тона
- за прекорачење преко 80 тона

120,00 дин./кмт
225,00 дин./кмт
795,00 дин./кмт

Накнада за прекорачење дозвољене дужине возила, за
возила са или без терета, од 12м за једноструко возило (камион),
16,5м за тегљач са полуприколицом и хладњаче, односно 18м за
камон са приколицом и вучни воз са две приколице, обрачунава се у
динарима по пређеном километру и утврђује се у следећим
износима:
- за прекорачење дужине до 20%
- за прекорачење дужине преко 20%

45,00 дин./км
60,00 дин./км

Члан 15.
Накнада за прекорачење дозвољене ширине возила од 2,5
метра, ако возило са или без терата прелази дозвољену ширину,
обрачунава се у динарима по пређеном километру и утврђује у
следећим износима:
- за прекорачење ширине од 2,51 до 3,00 м
- за прекорачење ширине од 3,01 до 4,00 м
- за прекорачење ширине преко 4 м

60,00 дин./км
120,00 дин./км
180,00 дин./км

Члан 16.
Накнада за прекорачење дозвољене висине возила од 4,00
метра, ако возило са или без терета прелази дозвољену висину,
обрачунава се у динарима по пређеном километру и утврђује у
следећим износима:
- за прекорачење висине од 4,01 до 4,50 м
- за прекорачење висине преко 4,50 м

120,00 дин./км
180,00 дин./км

Трошкови евентуалне демонтаже и монтаже светлосних
саобраћајних знакова и светлосних ознака, односно вертикалне
саобраћајне сигнализације, падају на терет подносиоца захтева, а
обрачунавају се по ценама редовног одржавања истих.
Члан 17.
Када возило са или без терета прекорачује дозвољену
дужину, ширину и висину на више места, обрачунава се само
највећа димензија из сваког прекорачења и то за сваку врсту
прекорачења посебно.
Када возило са или без терета прекорачује више
димензија, укупна накнада се обрачунава као збир накнада за
прекорачења по свакој димензији.
Члан 18.
Код обрачуна накнаде, сваки започети километар превоза
обрачунава се као пређени километар, а прекорачење оптерећења
преко 500,00 кг обрачунава се као једна тона.
Дужина пута који се користи за ванредни превоз утврђује
се на основу података преузетих из просторног плана,урбанистичких
планова, те правилника из члана 2. став 5 и 6 ове Одлуке.
Накнадa за ванредни превоз предвиђенa члановима 9., 10.,
11., 12., 13., 14., 15., и 16. ове Одлуке утврђује се решењем које
доноси Одељење за комуналне послове Градске управе.
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НАКНАДА ЗА ПРЕКОМЕРНО КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНОГ ПУТА,
ЊЕГОВОГ ДЕЛА ИЛИ ПУТНОГ ОБЈЕКТА
Члан 19.
Под прекомерним коришћењем у смислу ове Одлуке,
подразумева се привремено или трајно учешће теретних возила са
више од 50% у свим извршеним превозима терета на одређеном
јавном путу, или његовом делу, за потребе лица које изводи радове
на изградњи или реконструкцији, или обавља привредну делатност
чија природа захтева тако извршене превозе (експлоатација камена,
минерала, угља, дрвета, и сл.).
Правно лице у функцији чијег пословања је остварено
прекомерно коришћење јавног пута, његовог дела, или путног
објекта, плаћа накнаду у висини од 500.000,00 динара по километру
пута на којем се остварује то прекомерно коришћење.
Накнада из става 1. овог члана утврђује се решењем о
утврђивању висине накнаде за прекомерно коришћење јавног пута,
његовог дела, или путног објекта, у годишњем износу и плаћа се у
12 једнаких месечних рата, до 5-тог у месецу за претходни месец.
Решење из става 3. овог члана доноси Одељење за
комуналне послове Градске управе.
НАКНАДА ЗА ЗАКУП ДЕЛОВА
ЗЕМЉИШНОГ ПОЈАСА ЈАВНОГ ПУТА
Члан 20.
За закуп одређеног дела земљишног појаса које припада
општинском путу и примарним улицама, које се користи за приступ
и изградњу комерцијалних објеката – бензинских станица, мотела,
хотела,
ресторана,
ауто-сервиса,
продавница
и
других
комерцијалних објеката (у даљем тексту: комерцијални објекти),
плаћа се накнада у висини од 1.100,00 динара/м2 закупљене
површине.
За закуп одређеног дела земљишног појаса које припада
општинском путу, сабирним, приступним и стамбеним улицама и
некатегорисаним путевима, и које се користи за приступ и изградњу
комерцијалних објеката, плаћа се накнада у висини од 700,00
динара/м2 закупљене површине.
Правилником о категоризацији улица из члана 2. став 5. и
6. ове Одлуке, поред осталог, дефинисаће се примарне, сабирне,
приступне и стамбене улице.
Накнада из ст. 1. и 2. овог члана утврђује се решењем о
утврђивању висине накнаде за закуп дела земљишног појаса јавног
пута, у годишњем износу и плаћа се у 12 једнаких месечних рата, до
5-тог у месецу за претходни месец.
Решење из става 3. овог члана доноси надлежна служба
Одељења за комуналне послове.
Члан 21.
За коришћење земљишта за намене које нису предвиђене
чланом 20. ове Одлуке, а које припада јавном путу, плаћа се
годишња накнада у висини од: 3.000,00 динара/ару закупљене
површине.
Накнада из става 1. овог члана утврђује се решењем о
утврђивању висине накнаде за закуп дела земљишног појаса јавног
пута, у годишњем износу и плаћа се у 12 једнаких месечних рата, до
5-тог у месецу за претходни месец.
Решење из става 2. овог члана доноси надлежна служба
Одељења за комуналне послове.
НАКНАДА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ПРИЛАЗНОГ ПУТА
НА ЈАВНИ ПУТ
Члан 22.
Прилазни пут у смислу ове Одлуке јесте саобраћајна
површина преко које се власнику, односно непосредном држаоцу
непокретности која се налази поред јавног пута, омогућава прилаз на
тај пут.
За прикључење прилазног пута на јавни пут плаћа се
накнада у висини од 3.500,00 динара за прилазни пут до 3,00м
ширине, 4.000,00дин за прилазни пут од 3,00 до 4,00м ширине и
4.500,00 дин за прилазни пут преко 4,00м ширине.
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За некатегорисане путеве се ова накнада не плаћа.
Накнада из става 1. овог члана утврђује се решењем о
накнади за прикључење прилазног пута на јавни пут и плаћа се
једнократно, приликом издавања сагласности за прикључење на
јавни пут.
Решење из става 3. овог члана доноси надлежна служба
Одељења за комуналне послове.
НАКНАДА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ВОДОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИЈЕ,
ЕЛЕКТРИЧНИХ, ТЕЛЕФОНСКИХ
И ТЕЛЕГРАФСКИХ ВОДОВА И СЛ. ПОРЕД, ИСПОД ИЛИ
ИЗНАД ЈАВНОГ ПУТА
Члан 23.
За постављање инсталација (водовод, канализација,
електричне инсталације, ТТ инсталације и сл.) поред, испод, или
изнад (укрштај) јавног пута, плаћа се накнада у висини од 20,00
динара по метру дужном постављених инсталација за jавна
предузећа којима је оснивач град Сомбор, а за остала физичка и
правна лица 30,00 динара по метру дужном постављених
инсталација, ширине ископаног рова до 50 цм, а за инсталације где
је ширина ископаног рова већа, накнада се сразмерно повећању
ширине рова линеарно увећава.
Накнада из става 1. овог члана утврђује се решењем о
накнади за постављање водовода, канализације, електричних,
телефонских и телеграфских водова и сл., поред, испод, или изнад
јавног пута, и плаћа се једнократно приликом издавања сагласности
за постављање инсталација.
Решење из става 2. овог члана доноси надлежна служба
Одељења за комуналне послове.
НАКНАДА ЗА ИЗГРАДЊУ КОМЕРЦИЈАЛНИХ ОБЈЕКАТА
КОЈИМА ЈЕ ОМОГУЋЕН ПРИСТУП СА ЈАВНОГ ПУТА
Члан 24.
За изградњу комерцијалних објеката на које је омогућен
приступ са јавног пута плаћа се накнада, и то:

360,00 динара по м2 корисне површине заузетог путног
земљишта, која одговара намени и функцији објекта, за
комерцијалне објекте (осим бензинске станице) на које је
омогућен приступ са општинског пута;

180.000,00 динара за изградњу бензинске станице на коју
је омогућен приступ са општинског пута, до корисне
површине заузетог путног земљишта која одговара
намени и функцији објекта до 500 м2, а изнад те површине
додатно се обрачунава 720,00 динара/м2;

180,00 динара по м2 корисне површине заузетог путног
земљишта, која одговара намени и функцији објекта, за
комерцијалне објекте (осим бензинске станице) на које је
омогућен приступ са некатегорисаног пута;

144.000,00 динара за изградњу бензинске станице на коју
је омогућен приступ са путева из тачке 3. овог члана, до
корисне површине заузетог путног земљишта која
одговара намени и функцији објеката до 300 м2, а изнад те
површине додатно се обрачунава 180,00 динара/ м2;

90,00 динара по м2 корисне површине заузетог путног
земљишта, која одговара намени и функцији објекта, за
комерцијалне објекте (осим за бензинске станице) на које
је омогућен приступ са примарне улице;

108.000,00 динара за изградњу бензинске станице на коју
је омогућен приступ са улице из тачке 5. овог члана, до
корисне површине заузетог путног земљишта која
одговара намени и фукцији објекта до 150 м2, а изнад те
површине додатно се обрачунава 90,00 дин/ м2;

60,00 динара по м2 корисне површине заузетог путног
земљишта, која одговара намени и функцији објекта, за
комерцијалне објекте (осим бензинске станице) на које је
омогућен приступ са сабирне, приступне, или стамбене
улице, односно са некатегорисаног пута;

75.600,00 динара за изградњу бензинске станице на коју је
омогућен приступ са улице односно пута из тачке 7. овог
члана, до корисне површине заузетог путног земљишта
која одговара намени и фукцији објекта до 100 м2, а изнад
те површине додатно се обрачунава 60,00 дин/ м2;
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Накнада из става 1. овог члана плаћа се једнократно, на
основу решења које издаје надлежна служба Одељења за комуналне
послове, приликом издавања решења о локацијској дозволи.
ГОДИШЊА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ
КОМЕРЦИЈАЛНИХ
ОБЈЕКАТА КОЈИМА ЈЕ ОМОГУЋЕН ПРИСТУП
СА ЈАВНОГ ПУТА
Члан 25.
Накнада за коришћење комерцијалних објеката на које је
омогућен приступ са јавног пута плаћа се, и то:

36,00 динара по м2 корисне површине заузетог путног
земљишта, која одговара намени и функцији објекта, за
комерцијалне објекте (осим бензинске станице) на које је
омогућен приступ са општинског пута;

180.000,00 динара за коришћење бензинске станице на
коју је омогућен приступ са општинског пута;

90,00 динара по м2 корисне површине заузетог путног
земљишта која одговара намени и функцији објекта, за
комерцијалне објекте (осим за бензинске станице) на које
је омогућен приступ са примарне улице;

108.000,00 динара за изградњу бензинске станице на коју
је омогућен приступ са примарне улице;

63,00 динара по м2 корисне површине заузетог путног
земљишта, која одговара намени и функцији објекта, за
комерцијалне објекте (осим бензинске станице) на које је
омогућен приступ са сабирне, приступне, или стамбене
улице, односно са некатегорисаног пута;

75.600,00 динара за коришћење бензинске станице на коју
је омогућен приступ са сабирне, приступне, или стамбене
улице, односно са некатегорисаног пута.
Накнада из става 1. овог члана, утврђује се решењем о
утврђивању накнаде за коришћење објеката којима је омогућен
приступ са јавног пута, у годишњем износу и плаћа се у 12 једнаких
месечних рата до 5-тог у месецу за претходни месец.
Решење из става 2. овог члана доноси надлежна служба
Одељења за комуналне послове.
Члан 26.
Накнаде утврђене овом Одлуком приход су буџета Града

- Грађевински и други материјал који не служи
одржавању општинских или некатегорисаних путева, оставља на
одстојању мањем од прописаног;
- У троугловима прегледности подиже засаде, поставља
предмете, постројења и уређаје, гради објекте или врши друге радње
које сметају прегледности општинског или некатегорисаног пута
или жељезничке пруге;
- У земљишном појасу општинског или некатегорисаног
пута гради објекте, подиже засаде и изводи пољопривредне и друге
радове;
- Поред општинских или некатегорисаних путева гради
зграде, поставља постројења и уређаје, или гради друге објекте
противно одредбама Закона о јавним путевима;
- Подиже ограде и дрвеће поред општинског или
некатегорисаног пута, на мањем одстојању од прописаног у
одредбама Закона о јавним путевима;
- Гради и прикључује прилазни пут на општински или
некатегорисани пут, противно одредбама Закона о јавним путевима;
општинских
или
Поставља
натписе
поред
некатегорисаних путева противно одобрењу, или их неуредно
одржава;
- Aко без посебне дозволе врши ванредни превоз, или
користи у саобраћају на некатегорисаном путу возило оптерећено
преко дозвољеног осовинског оптерећења, или преко највеће
дозвољене тежине које дозвољавају особине пута, или ванредни
превоз не врши на начин и под условима одређеним у решењу за
вандредни превоз.
За радње из става 1. овог члана казниће се новчаном
казном од 2.500 до 75.000 динара одговорно лице у правном лицу.
За радње из става 1. овог члана казниће се новчаном
казном од 5.000 до 250.000 динара предузетник.
За радње из става 1. овог члана казниће се новчаном
казном од 2.500 до 25.000 динара физичко лице.
Члан 28.
Новчаном казном од 2.500 до 25.000 динара казниће се
физичко лице за прекршај из члана 9., 11., 12., 14., 15. и 16. ове
Одлуке.
Члан 29.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о
локалним и некатегорисаним путевима на територији општине
Сомбор („Сл.лист општине Сомбор“, бр. 6/93).

Сомбора.
Подносилац захтева утврђену накнаду из члана 9., 10., 11.,
12., 13., 14., 15., 16., 22., 23., 24. ове Одлуке, дужан је да плати у
року од 8 (осам) дана од дана утврђивања исте на рачун буџета
Града Сомбора број 840-742253843-87.
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.
Новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара казниће се
за прекршај правно лице, ако:
- Не изгради земљани пут са тврдом подлогом, или га не
изгради са истим коловозним застором као и општински и
некатегорисани пут на који се прикључује, или га не изгради са
коловозним застором у прописаној дужини и ширини;
- Привремено или стално заузме општински или
некатегорисани пут, или врши радње, сходно одредбама Закона о
јавним путевима, којима би се оштетио предметни пут, или омео
односно угрозио саобраћај на истом;
- Не очисти, односно не уклони смеће или други
материјал са општинског или некатегорисаног пута, или то чини на
начин којим се омета саобраћај, односно угрожава безбедност
саобраћаја и наноси штета путу и путним објектима;
- Благовремено са општинског или некатегорисаног пута
не уклони возило онеспособљено за даљу вожњу, или товар који је
пао са возила;
- Не подигне и не одржава заштитну ограду поред
општинског или некатегорисаног пута у случајевима када је та
обавеза прописана Законом о јавним путевима;
- Изводи радове на општинском или некатегорисаном
путу, односно на путном објекту и у близини пута или путног
објекта, на начин противан одредбама Закона о јавним путевима;
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Члан 30.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Сл.листу Града Сомбора“.
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 344-53/2010-V
Дана: 10.09.2010.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК СГ,
Синиша Лазић, с.р.

67. На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи
("Сл. гласник РС", бр.72/09) и члана 38. Статута града Сомбора ("Сл.
лист града Сомбора", бр. 2/2008), Скупштина града Сомбора је на
својој 19. седници одржаној дана 09.09.2010. године, д о н е л а:
ОДЛУКУ
О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДЕЛА БЛОКA 85 У СОМБОРУ
Члан 1.
Члан 2. Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела
Блока 85 у Сомбору ("Сл. лист града Сомбора", бр.10/2009) мења се
и гласи:
"Простор обраде плана Плана детаљне регулације се
налази на делу блока 85 у Сомбору, у укупној површини од 21,55 ха
намењених породичном становању и услужно, производно
складишним функцијама, по одредбама ГП града Сомбора (Сл. лист
града Сомбора 5/2007) при чему је простор обраде плана уоквирен
улицама Вукице Митровић, дела улице Васе Пелагића и делом трасе
примарне градске саобраћајнице од Стапарског до Апатинског пута
у Сомбору."
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Члан 2.

Члан 9.

Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана доношења и
објавиће се у "Службеном листу града Сомбора".

Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана објављивања
у "Службеном листу града Сомбора".

РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 350-99/2010-V
Дана: 10.09.2010.
Сомбор

РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 350-100/2010-V
Дана: 10.09.2010.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК СГ,
Синиша Лазић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СГ,
Синиша Лазић, с.р.

68. На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи
("Сл. гласник РС", бр.72/09) и члана 38. Статута града Сомбора ("Сл.
лист града Сомбора", бр. 2/2008), Скупштина града Сомбора је на
својој 19. седници одржаној дана 09.09.2010. године, д о н е л а:

69. На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи
("Сл. гласник РС", бр.72/09) и члана 38. Статута града Сомбора ("Сл.
лист града Сомбора", бр. 2/2008), Скупштина града Сомбора је на
својој 19. седници одржаној дана 09.09.2010. године, д о н е л а:

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ
ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ТЕЛЕЧКА

ОДЛУКУ
О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДЕЛА БЛОКA 118 У СОМБОРУ

Члан 1.
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне
регулације за изградњу обилазнице око насељеног места Телечка (у
даљем тексту: План детаљне регулације)
Члан 2.
Простор обраде Плана детаљне регулације за изградњу
обилазнице из члана 1. ове Одлуке просторно обухвата парцеле бр.:
1672, 1673, 1674, 1676, 1677, 1656, 1680, 1678, 1167, 1693 К.О.
Телечка при чему ће се коначна граница планског подручја овог
плана дефинисати усвојеним концептом плана.
Члан 3.
Циљ доношења Плана детаљне регулације је
урбанистичко планирање, дефинисање и уређивање планиране
обилазнице у функцији развоја и унапређења саобраћаја уз
утврђивање правила уређења и правила грађења грађевинског
зељишта на простору обраде плана у функцији обезбеђивања
коришћења истог.
Члан 4.
План детаљне регулације садржи текстуални, графички
део Плана и обавезне прилоге при чему се у текстуалном делу
нарочито дефинишу следећи елементи: граница плана и обухват
грађевинског подручја, подела простора на посебне целине и зоне,
намена земљишта, регулационе линије улица и грађевинске
линије,нивелациони план, трасе, коридоре и капацитете за
саобраћајну и другу инфраструктуру, правила уређења и правила
грађења по целинама и зонама, економску анализу улагања као и
локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта.

Члан 2. Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела
блока 118 у Сомбору ("Сл. лист Града Сомбора", бр.10/2009) мења
се и гласи:
"Простор обраде плана Плана детаљне регулације се
налази на делу блока 118 у Сомбору, у укупној површини од 1,385
ха намењених туризму и услугама,викенд зона по одредбама ГП
града Сомбора (Сл. лист града Сомбора 5/2007) при чему простор
обраде плана обухвата парцеле број 9797/3 и 9797/1 К.О. Сомбор I."
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана доношења и
објавиће се у "Службеном листу града Сомбора".
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 350-98/2010-V
Дана: 10.09.2010.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК СГ,
Синиша Лазић, с.р.

70. На основу члана 1 Закона о јавном правобранилаштву
(Сл. Гласник РС бр. 43/91); члана 20 Закона о локалној самоуправи
(Сл. Гласник РС бр. 129/2007) и члана 17 Статута Града Сомбора
(Сл. Лист Града Сомбора бр. 2/2008) Скупштина Града Сомбора на
својој 19. седници, одржаној 09.09.2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЈАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
ГРАДА СОМБОРА
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.
Члан 1.
Рок израде Плана детаљне регулације је 90 дана од дана
ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 6.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће
се у буџету Града Сомбора.
Носилац израде Плана детаљне регулације је ЈП за
просторно и урбанистичко планирање „Урбанизам“ и заштиту
споменика културе Сомбор.

Послове правне заштите имовинских права и интереса
Града Сомбора обавља Јавно правобранилаштво Града Сомбора.
Послове правне заштите Јавно правобранилаштво Града
Сомбора обавља на основу закона и других прописа донетих у
складу са Уставом и законом.
Члан 2.

За потребе израде овог Плана неће се радити стратешка
процена утицаја плана на животну средину.

Јавно правобранилаштво Града Сомбора је у оквиру свог
делокруга самосталано у раду, које свој посао обавља на основу
закона и других прописа донетих у складу са Уставом и законом.
Јавно
У вршењу послова из члана 1 ове Одлуке
правобранилаштво Града има положај законског заступника.

Члан 8.

Члан 3.

Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на јавни
увид у трајању од 30 дана у згради градске управе Града Сомбора.

Јавно правобранилаштво Града има свој печат. Печат је
округлог облика на коме је урезан грб Републике Србије око кога је
исписан текст Република Србија – АП Војводина - Град Сомбор –

Члан 7.
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Јавно правобранилаштво Града Сомбора,
на ћириличном и
латиничном писму и на мађарском језику и писму.
ДЕЛОКРУГ РАДА
Члан 4.
Јавно правобранилаштво Града Сомбора
предузима
законом одређене мере и правна средства пред судовима и другим
органима ради заштите и остваривања имовинских права и
интереса Града Сомбора.
На основу посебне пуномоћи Јавно правобранилаштво
Града
Сомбора може заступати и друга правна лица чији је
оснивач Град Сомбор пред судовима и другим органима када
интереси тих лица нису у супротности са функцијом коју врши.
Члан 5.
На захтев лица чије интересе у смислу одредаба ове
Одлуке заступа, Јавно правобранилаштво
Града даје правно
мишљење и пружа другу правну помоћ из оквира делокруга свог
рада.
Члан 6.
Органи
и
стручне
службе
лица
које
Јавно
правобранилаштво Града заступа дужни су благовремено овом
органу доставити потребне податке и обавештења потребна за
предузимање законом одредђених мера и правних средстава.
Судови и други органи дужни су да у споровима у којима
је овом Одлуком предвиђено заступање од стране Јавног
правобранилаштва Града , сва писмена доставе непосредно Јавном
правобранилаштву Града. Достављање извршено противно овој
одредби неће производити правно дејство.
Члан 7.
У свим споровима пред надлежним судовима и другим
органима у којима долази до располагања имовином Града Сомбора
Јавни правобранилац Града и заменик Јавног правобраниоца Града
су дужни да прибаве претходну сагласност Градског већа Града
Сомбора.
ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД
Члан 8.
Послове Јавног правобранилаштва Града Сомбора врши
Јавни правобранилац Града и заменик Јавног правобраниоца Града.
Члан 9.
Јавног правобраниоца Града
и заменика Јавног
правобраниоца Града поставља и разрешава Скупштина Града
Сомбора.
Јавни правобранилац Града и заменик Јавног
правобраниоца Града се поставља на 4 године и може бити поново
постављен.
Члан 10.
За Јавног правобраниоца Града и заменика Јавног
правобраниоца Града
могу бити постављена лица која су
држављани Републике Србије који испуњавају опште услове за
заснивање радног односа у државним органима, који имају завршен
Правни факултет са положеним правосудним испитом и 6 односно 4
године радног искуства на пословима правне струке.
Члан 11.
Предлог за избор и предлог за разрешење Јавног
правобраниоца Града и заменика Јавног правобраниоца Града
подноси надлежно тело Скупштине града.
Надлежно тело Скупштине града оглашава избор Јавног
правобраниоца Града и заменика Јавног правобраниоца Града и
оглас објављује у средствима јавног обавештавања.
Пријаве се подносе надлежном телу Скупштине града у
року од 8 дана од дана објављивања огласа у средствима јавног
обавештавања и уз пријаву се подносе и докази о испуњавању
услова за избор.

Број 9 - 09.09.2010.
Члан 12.

Радом Јавног правобранилаштва Града руководи Јавни
правобранилац Града.
Јавног правобраниоца у случају његове одсутности и
спречености замењује заменик Јавног правобраниоца са свим
овлашћењима.
Члан 13.
Јавни правобранилац Града
за свој рад
одговара
Скупштини Града.
Заменик Јавног правобраниоца Града за свој рад одговора
Јавном правобраниоцу Града и Скупштини Града.
Члан 14.
Јавни правобранилац града и заменик Јавног
правобраниоца Града могу овластити другог Јавног правобраниоца
да га замени у споровима из његове надлежности.
Јавни правобранилац града и заменик Јавног
правобраниоца Града могу овлстити дипломираног правника у
Јавном правобранилаштву или дипломираног правника у Градској
управи да га замени, а у складу са законом.
Члан 15.
Јавни правобранилац Града и заменик Јавног
правобраниоца града може бити разрешен дужности и пре истека
мандата на који је изабран у следећим случајевима:
1. На сопствени захтев,
2. Ако буде осуђен на безусловну казну затвора у трајању
од најмање од 6 месеци или ако буде осуђен за кажњиво дело које га
чини неподобним за вршење функције,
3. Ако је на основу налаза и мишљења надлежне
здравствене установе због здравственог стања трајно изгубио радну
способност,
4. Ако се утврди да нестручно и несавесно обавља
функцију,
5. Ако се утврди да обавља функцију супротно овој
Одлуци.
Члан 16.
Одлуку о разрешењу дужности Јавног правобраниоца
Града и заменика Јавног правобраниоца Града на основу члана 15
тачка 4 и 5 ове Одлуке може се донети ако је претходно спроведен
поступак за утврђивање разлога за рарешавање и ако је у том
поступку Јавном правобраниоцу
Града и заменику Јавног
правобраниоца Града омогућено да се изјасни о разлозима за
разрешење.
Поступак ради утврђивања разлога за разрешење
Града и заменика Јавног
дужности Јавног правобраниоца
правобраниоца Града из става 1 овог члана спроводи надлежно
тело Скупштине Града.
Члан 17.
Ако Јавни правобранилац Града или заменик Јавног
правобраниоца Града затражи да буде разрешен, а Скупштина Града
не донесе одлуку у року од 2 месеца од дана подношења захтева,
сматраће се да је истеком тог времена разрешен дужности.
Члан 18.
Јавни правобранилац Града и заменик Јавног
правобраниоца Града ће бити удаљен са дужности док траје истрага
или док се налази у притвору.
Јавни правобранилац
Града и заменик Јавног
правобраниоца Града може бити удаљен са дужности ако је
покренут поступак за његово разрешење.
Одлуку о удаљењу са дужности Јавног правобраниоца
Града и заменика Јавног правобраниоца Града из става 1 овог члана
доноси Градско веће Града а из става 2 овог члана доноси
Скупштина града са образложењем и навођењем разлога.
Члан 19.
Организација и рад у Јавном правобранилаштву Града
Сомбора уређује се
општим актима које доноси Јавни
правобранилац Града уз сагласност Градског већа Града.
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На запослене у Јавном правобранилаштву Града
примењују се прописи којима се уређују права и обавезе и
одговорност запослених у државној управи.
Рачуноводствене, стручно административне и друге
послове Јавног правобранилаштва Града врши Градска управа
Града.
СРЕДСТВА ЗА РАД
Члан 20.
Средства за рад Јавног правобранилаштва
Града
обезбеђују се у Буџету Града.
Трошкови заступања у судским и другим поступцима
које оствари Јавно правобранилаштво Града чини приход Буџета
Града.
Члан 21.
Плате и друга примања по основу рада запослених у
Јавном правобранилаштву Града уређују се актом Јавног
правобраниоца Града уз сагласност Градског већа Града Сомбора.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
Јавни правобранилац Града и запослени настављају са
радом у Јавном правобранилаштву Града Сомбор у складу са овом
Одлуком.
Јавни правобранилац Града је дужан да у року од 30 дана
од дана ступања на снагу ове Одлуке усклади акта Јавног
правобранилаштва Града са овом Одлуком.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о Јавном правобранилаштву Општине Сомбор (Сл. лист
Општине Сомбор 18/2002).

Број 9 - 09.09.2010.
Члан 23.

Ова Одлука ступа на снагу
осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Сомбора“.
РС-АПВ
СГ СОМБОР
Број: 021-19/2010-I
Дана: 10.09.2010.
Сомбор

ПРЕДСЕДНИК СГ,
Синиша Лазић, с.р.

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

