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ГРАДА СОМБОРА 

 
Број 9.                                                  Сомбор, 16.09.2011. године                                          Година IV 
   

 

91. На основу члана 23. став 4., а у вези члана 20. став 1. 
тач. 26. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 
129/2007), члану 14. тачка 11. и 27. Статута Града Сомбора („Сл. 
лист Града Сомбора“ бр. 2/08), Скупштина Града Сомбора, на 27. 
седници одржаној дана 16.09.2011. године, донела је 
 

О Д Л У К У  
O ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА  
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 

 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком прописују се услови и начин држања 

домаћих животиња за потребе домаћинстaва на територији Града 
Сомбора, а у циљу заштите природних вредности животне средине 
од загађивања из извора држања домаћих животиња и обезбеђења 
права човека на здравље и здраву животну средину. 
 

Члан 2. 
Домаће животиње, у смислу ове одлуке, су: копитари 

(коњи, магарци, мазге и муле), папкари (говеда, овце, козе, свиње),  
кунићи, живина (кокошке, ћурке, гуске, патке и друге пернате 
животиње), голубови, нојеви и пчеле. 

Потребе домаћинства у смислу ове одлуке јесу 
производња и коришћење хране животињског порекла само за 
сопствене потребе. 

Храна животињског порекла јесте све оно што служи за 
исхрану људи у непрерађеном, обрађеном или прерађеном стању, а 
потиче од животиња. 

Животна средина је скуп природних и створених 
вредности које чине окружење, односно простор и услове за живот. 

Природне вредности су природна богатства која у првом 
реду чине ваздух, вода и земљиште. 

Загађивање животне средине је уношење загађујућих 
материја у животну средину, изазвано људском делатношћу или 
природним процесима које има или може имати штетне последице 
на квалитет животне средине и здравље људи. 

Загађивач је правно или физичко лице које својом 
активношћу или неактивношћу загађује животну средину. 
 

Члан 3. 
Власник или држалац домаћих животиња, дужан је да 

обезбеди чување и надзор, негу, исхрану, хигијенске услове и 
лечење домаћих животиња, као и да се држањем домаћих животиња 
не узнемиравају трећа лица и да се обезбеди заштита животне 
средине од загађивања ваздуха, воде и земљишта. 

Власник или држалац домаћих животиња дужан је да 
одмах, а најкасније у року од 24 часа, пријави угинуће домаће 
животиње или сумњу да је животиња оболела од неке заразне 
болести, најближој ветеринарској служби или надлежној 
ветеринарској инспекцији, у складу са посебним прописима. 

Власник или држалац домаћих животиња, мора да 
поседује потврду овлашћене ветеринарске службе о редовној 
вакцинацији домаћих животиња у складу са посебним прописом. 

Власници или држаоци домаћих животиња, дужни су, ако 
изводе  домаће животиње на јавне и остале површине, да са собом 
носе хигијенску кесу и прибор за чишћење и да очисте измет који 
домаће животиње остављају за собом. 
 

Члан 4. 
Услови и начин држања домаћих животиња зависе од 

врсте стамбеног објекта и подручја (зоне) Града у коме се стамбени 
објекат налази. 

Врсте стамбених објеката, у смислу ове одлуке су: 
1. објекти вишепородичног становања,  
2. објекти породичног становања у зони 1 града Сомбора 
3. објекти породичног становања у зони 2 града Сомбора 
4. објекти породичног становања у зони 3 града Сомбора 

5. објекти породичног становања у зони 4 на подручју Града 
Сомбора. 

 
Зоне, односно подручја Града Сомбора у смислу ове одлуке су: 
 
Зона 1. града Сомбора обухвата следеће улице: Венац Радомира 

Путника, Венац Петра Бојовића, Венац Степе Степановића, Венац 
Живојина Мишића, Краља Петра I, Мирна, Аврама Мразовића, 
Читаоничка, Вељка Петровића, Николе Вукићевића, Златне греде, 
Његошева, Василија Ковачића, Змај Јовина, Лазе 
Костића,`Доситејева, Париска, Трг цара Лазара, Трг Светог тројства, 
Трг Слободе, Видовдански трг, Tрг Косте Трифковића и Пеце 
Петровића, Апатински пут до улице Максима Горког, Кнеза 
Милоша, Флосбергерова, Мостарска, М. Горког до Душана 
Станичкова, Максима Горког од Апатинског пута до Малог 
православног гробља, Августа Цесарца од Максима Горког до 
Божидара Аџије, Божидара Аџије, Петра Прерадовића, Амброзија 
Шарчевића од Максима Горког до Сонћанског пута, Дује 
Марковића, Дубровачка од М. Горког до Школске, Д. Станичкова од 
М. Горког до Сонћанског пута, Школска, Фрање Рачков, Владике 
Николаја, И. Бирчанина до М. Горког, Јоргованска, Б. Голуба, А. 
Чарнојевића, Сонћански пут до С. В. Чиче, С. В. Чиче, Проте Матеје 
Ненадовића, М. Протића, Бала Иштвана, VI Личке Дивизије, Цара 
Душана, А. Дундића, Првомајски булевар, Грује Дедића, Бење 
Антала, И. Парчетића, Канаринска, Југословенске Армије, Спортска, 
Војничка, Б. Нушића, А. Шантића, Фрушкогорска, С. 
Радосављевића, Мите Поповића, Стапарски пут до Проте Матеје 
Ненадовића, Ј. Панчића, Боре Станковића, Ј. Цвијића, Станка 
Опсенице, Штросмајерова до Ј. Панчића, Ж. Зрењанина, 
Подгоричка, Соње Маринковић, 21. Октобра, Ф. Кљајића до Ј. 
Панчића, В. Секулића, Београдска до И. Гундулића, Б. Радичевића 
до И. Гундулића, Др. Ђорђа Лазића, Благојевићева до И. Гундулића, 
Косовска до И. Гундулића, Вере Гуцоње до И. Гундулића, Ивана 
Гундулића, Хајдук Вељка од В. Гуцоње до М. Обилића, М. Обилића 
до Хајдук Вељка, Коњовићева до Ј. Козарца, Ј. Козарца, Светозара 
Милетића до Ј. Козарца, И. Косанчића, Радишићева до И. 
Косанчића, Вишњићева, Војвођанска до Ђуре Јакшића, Ђуре 
Јакшића од Војвођанске до Моношторске, Моношторска до Ђ. 
Јакшића, Владе Ћетковића, Стевана Семзе, И. Цанкара, Ваљевска, 
Батинска до Моношторске, Пожаревачка, Петра Драпшина, XII 
Војвођанске Ударне Бригаде до Владе Ћетковића, Сувајска, Тозе 
Марковића, М. Гупца од Тозе Марковића до Апатинског пута, Е. 
Киша, Раде  Кончара, Суботичка и Раде Дракулића, Кратка. 
 

Зона 2. града Сомбора обухвата следеће улице: Светог Саве, 
Банатска, Саве Ковачевића, Огњена Прице, Петра Кочића, 
Бачванска, Сремска, Вука Караџића, Београдска од И. Гундулића, 
Јадранска, Б. Радичевића од И. Гундулића до Војислава Илића, 
Благојевићева од И. Гундулића до железничке пруге Со-Нови Сад, 
Косовска од И. Гундулића до Вука Караџића, Вере Гуцуње од И. 
Гундулића до железничке пруге Со-Нови Сад, Стевана Синђелића до 
Вијислава Илића, М. Обилића од Хајдук Вељка до железничке пруге 
Со-Нови Сад, Партизанска, Танаска Рајића, Југ Богдана, Радничка, 
Хајдук Вељка од М. Обилића до Партизанске, Марка Краљевића до 
Партизанске, Коњовићева од Ј. Козарца, С. Милетића од Ј. Козарца, 
Карађорђева, Железничка, Ж.елезничка станица, Скопљанска, К. 
Гагарчина, М. Топлице, Васе Стајића, Радишићева од И. Косанчића, 
Браће Ђулинац, Капетанова, Ј. Игњатовића, Виноградска, И. 
Милутиновића, Ђуре Салаја, Сарајевска, Мала, Дунавска, Солунских 
Бораца од Војвођанске до Симе Матавуља, Симе Матавуља, 
Пинкијева, Н. Тесле, Моношторска од Ђ. Јакшића до Солунских 
Бораца, Солунских Бораца од Војвођанске до XII Војвођанске 
Ударне Бригаде, Ђуре Јакшића од Моношторске до Н. Тесле, М. 
Пупина, Стеријина, М. Бајића, О. Жупанчића, Батинска од 
Моношторске до XII Војвођанске Ударне Бригаде, XII Војвођанске 
Ударне Бригаде од Владе Ћетковића до пружног прелаза, М. Гупца 
од Тозе Марковића до XII Војвођанске Ударне Бригаде, Јанка 
Веселиновића, Славујев Венац, Нике Максимовића, 8. марта, Марије 
Бурсаћ, Уроша Предића од М. Гупца до М. Црњанског, П. 
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Деспотовића, Николе Пашића, Пере Сегединца, Апатински пут до 
Максима Горког, Илије Бирчанина од Апатинског пута до Максима 
Горког, Штросмајерова од Ј. Панчића до  И. Г. Ковачића, И. Г. 
Ковачића, Ф. Кљајића од Ј. Панчића до Призренске, Призренска, 
Огњена Прице од Светог Саве до Призренске, Мите Петровића, 
Војислава Илића, Милке Гргуров, Нике Грујића, Мите Васиљева, 
Мите Калића од Партизанске до ж. пруге Сомбор – Н. Сад, Стевана 
Сремца, Војислава Бакића, Станка Пауновића, С. Балића, XII 
Војвођанске Ударне Бригаде од Владе Ћетковића до ж. пруге 
Сомбор – Н. Сад, Мите Ценића, И. Мажуранића, Томе Роксандића 
до Динарске, Романијска, Б. Паровића, Ловачка, Динарска, Јасна 
Пољана, Г. Принципа, Омладинска, Индире Ганди, Д. Мудрака, 
Мајора Тепића, Симе Шолаје, Исидоре Секулић, Јосићки пут од М. 
Гупца до канала Мостонга, В. Назора, М. Радаковића, Георги 
Димитрова, И. Антуновића, 22. Децембра, Уједињених Нација, 
Панонска, Шумадијска, Б. Маринковића, М. Црњанског, Мајора 
Гавриловића, Ј. Дучића, Меше Селимовића, Московска, Апатински 
пут од М. Горког до Стевана Мокрањца,  Стевана Мокрањца до Васе 
Пелагића, Липов Лад, Миладина и Николе Кунића, Розе Луксембург, 
Јована Поповића, Вукице Митровић, Далматинска, Ђуре Даничића, 
П. Атанацковића, Ј. Скерлића, А. Цесарца од Далматинске до М. 
Горког, А. Шарчевић од Ђуре Даничића до М. Горког, Р. 
Симоновића, Дубровачка од Далматинске до М. Горког, Браће 
Рибникар, Васе Пелагића, Сонћански пут од Д. Станичкова до 
Вукице Митровић, Браће Миладинов до обилазнице Бездан – 
Суботица, М. Стричевића, Л. Вукичевића, Црвене Руже, Цетињска, 
Бошка Вребалова, Д. Васовића, Сремског фронта, Раде Марјанца, Љ. 
Одаџића, VII Војвођанске Ударне Бригаде, Бошка Југовића, М. 
Плавшића, Бранка Жижића, В. Шпајдла. М. Антића, Р. Домановића, 
Бранка Ћопића, Д. Ћубића, Живка Машића, С. Бељaнског, С. 
Раданова, Раде Крстића, З. Гомирца, Н. Предојевића, Б. Пејак, Б. 
Туцић, VII Крајишке Бригаде, Старине Новака, Е. Кочиша, 
Кордунашка, Старог Вујадина, Пролетерска, Д. Васиљева. 
 

Зона 3. града Сомбора обухвата следеће улице: Текстилна, 
Борачка, Сивачки пут, Р. Ћирпанова, И. Л. Рибара, Ј. Шандора, 
Чихаш Бенеа, Ади Ендреа, Ружице Рип, Мајора Илића Бајке, Д. 
Бркића, Шикарски пут од XII Војвођанске Ударне Бригаде до 
Мајора Илића Бајке, Вељка Мићуновића, Д. Радовића, Нова, Вељка 
Чубриловића, Томе Роксандића од Динарске, Банијска, Занатска, 
Цигларска, Жикице Ј. Шпанца, С. Ј. Вукотића, Илије Гарашанина, 
Иве Андрића, А. Шеное, Незнаног Јунака, Хероја Карпоша, 
Индустријска зона. Ливадска, Чонопљански пут од ж. пруге Сомбор 
– Врбас, Браће Лукачев, Богољуба Јефтића, Личка, Жарка Ђурошева, 
Мите Калића од ж. пруге Сомбор – Врбас, Обзирских жртава, 
Јосифа Маринковића, Милана Ракића, Ј. Лалошевића, Д. 
Натошевића, Хаџи Светића, Мала, Р. Кораћа, Б. Бухе, Приједорска, 
Балканска, Зрмањска, Велебитска, Влаха Буковца, Ј. Гагарина, 
Николаја Шимића, Јосићки пут од канала Мостонга, Уроша Предића 
од М. Црњанског, Венац Петрове Горе, Личка, Апатински пут од 
Стевана Мокрањца до канала Бездан-Врбас, Св. Архиђакона 
Стефана, Стефана Дечанског, Барањска, Бањалучка, Славонска, 
Дворска, Водоводска, Вељка Влаховића. 
 

Зона 4. на подручју Града Сомбора обухвата следеће улице: 
Роковачки пут; салаше и сва приградско-салашка насеља: Билић, 
Буковац, Градина, Жарковац, Козара, Ленија, Лугово, Милчић, 
Ненадић, Обзир, Радојевићи, Ранчево, Централа, Чичови, Шикара, 
Шапоње; и насељена места: Алекса Шантић, Бачки Брег, Бачки 
Моноштор, Бездан, Гаково, Дорослово, Кљајићево, Колут, Растина, 
Риђица, Светозар Милетић,  Станишић, Стапар, Телечка, Чонопља. 
 

На територији Града Сомбора не могу се држати домаће 
животиње на удаљености мањој од 100 м од границе грађевинских 
парцела здравствених и васпитно образовних објеката. 
 
2.ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА 
 

Члан 5. 
У објектима вишепородичног и породичног становања у 

зони 1 града Сомбора није дозвољено држање домаћих животиња у 
смислу ове одлуке. 
 

Члан 6. 
У објектима породичног становања у зони 2 града 

Сомбора, у помоћним објектима, могу да се држе: до 20 комада 
кунића; до 20 комада живине и до 50 комада товних пилића; до 3 
комада ноја; до 3 грла копитари и папкари а њихов подмладак до 
четири месеца старости. 

Одредбе из става 1. овог члана примењују се до 
31.12.2014. године, после ког рока се забрањује држање нојева, 
копитара и папкара у зони 2 града Сомбора. 
 

Члан 7. 
У објектима породичног становања  у зони 3  града 

Сомбора, у помоћним објектима, могу да се држе: до 30 комада 
кунића; до 30 комада живине и до 70 комада товних пилића; до 3 
комада ноја; до 3 грла копитари и папкари а њихов подмладак до 
четири месеца старости. 

Одредбе из става 1. овог члана примењују се до 
31.12.2016. године, после ког рока се забрањује држање нојева, 
копитара и папкара у зони 3  града Сомбора. 
 

Члан 8. 
У објектима породичног становања у зони 4. на подручју 

Града Сомбора, у помоћним објектима, могу да се држе: до 40 
комада кунића; до 350 комада живине и товних пилића; до 6 комада 
нојева; до 20 грла копитара и до 100 комада папкара а њихов 
подмладак до четири месеца старости. 

 
Члан 9. 

Помоћни објекти из члана 6., 7. и 8. ове одлуке, морају 
редовно да се чисте и најмање једанпут годишње дезинфикују. 

 
Члан 10. 

Власник или држалац кунића, живине, нојева, копитара и 
папкара, мора да поседује потврду овлашћене службе о редовној 
дезинфекцији помоћних објеката из члана 9 ове одлуке. 

 
Члан 11. 

Одредбе ове одлуке које се односе на број и врсту 
животиња које се могу држати, не примењује се на правна и физичка 
лица која у вршењу своје редовне делатности користе животиње и 
којима је предмет пословања чување или узгој животиња у складу са 
посебним прописима. 

 
Члан 12. 

Кућни љубимци (пси, домаће мачке, домаће птице, мали 
глодари, тераријумске, акваријумске и друге животиње које се гаје 
или држе за дружење, рекреацију, заштиту или помоћ човеку) могу  
се држати, под условима и на начин прописан посебном  одлуком 
града Сомбора, а у објектима вишепородичног и породичног 
становања у свим зонама града Сомбора у смислу ове одлуке. 
 
3. КУНИЋИ И ЖИВИНА 
 

Члан 13. 
У објектима породичног становања у зони 2, 3 и 4  града 

Сомбора у смислу ове одлуке, у дворишту – помоћном објекту, 
ограђеном простору или кавезу, могу да се држе кунићи, живина и 
друге пернате животиње под условом да се не узнемиравају трећа 
лица и да се не загађује животна средина. 

Помоћни објекат, као и под у ограђеном простору или 
кавезу из става 1. овог члана, мора да буде изграђен од тврдог 
материјала који може да се чисти и дезинфикује. 

Помоћни објекат, ограђен простор или кавез из става 1. 
овог члана мора да буде удаљен најмање 5 метара од суседне 
парцеле. 

У помоћном објекту, ограђеном простору или кавезу из 
става 1. овог члана, могу да се држе највише два кунића или четири 
комада живине на једном квадратном метру. 

Ако објекте породичног становања из става 1. овог члана 
користи више власника или корисника, кунићи и живина могу да се 
држе под условима и на начин прописан овом одлуком, само ако се с 
тим сагласе сви власници, односно корисници. 
 
4. НОЈЕВИ 

Члан 14. 
У објектима породичног становања у зони 2, 3 и 4 града 

Сомбора у смислу  ове одлуке, нојеви могу да се држе у посебно 
изграђеним објектима. 

Посебно изграђени објекат из става 1. овог члана, мора да 
буде изграђен од тврдог материјала који може да се чисти и 
дезинфикује, као и да буде осветљен, са природном вентилацијом и 
вратима окренутим прем дворишту. 

Изузетно, у летњим месецима, нојеви могу да се држе 
испод надстрешнице, под условом да се њиховим држањем не 
загађује животна средина и не узнемиравају трећа лица. 
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У посебно изграђеном објекту или испод надстрешнице, 
може да се држи на првих десет квадратних метара један ној, а на 
сваких следећих пет квадратних метара још по један ној. 

Посебно изграђен објекат или надстрешница из става 1. и 
3. овог члана мора да буде удаљен најмање 5 метара од суседне 
парцеле. 
 
5. КОПИТАРИ И ПАПКАРИ 
 

Члан 15. 
У објектима породичног становања у зони 2, 3 и 4 града 

Сомбора у смислу ове одлуке, копитари и папкари морају да се држе 
у посебно изграђеним објектима. 

Посебно изграђени објекат из става 1. овог члана, мора да 
буде изграђен од тврдог материјала који може да се чисти и 
дезинфикује, да буде осветљен, са природном вентилацијом, вратима 
окренутим према дворишту и повезан на јаму за осоку. 

Изузетно, у летњим месецима, копитари и папкари могу 
да се држе и испод надстрешнице, под условом да се обезбеди 
одвођење нечистоће и воде у јаму за осоку и да се њиховим 
држањем не загађује животна средина и не узнемиравају трећа лица. 

Јама за осоку мора да буде од бетона или другог 
водонепропусног материјала, са поклопцем и са дном испод нивоа 
ђубришта. 

Ђубриште или ђубришна јама за чврст стајњак мора бити 
изграђена од бетона или другог водонепропусног материјала. 

Дно ђубришта за стајњак мора да буде изграђено у нагибу 
ка сабирном каналу – кинети за сакупљање оцеђене воде из 
стајњака, а сабирни канал мора да се улива у јаму за осоку. 
 

Члан 16. 
Број грла копитара и папкара који могу да се држе у 

посебно изграђеном објекту или испод надстрешнице, зависи од 
врсте копитара или папкара: 
1. говеда, коњи, магарци, мазге и муле – по једно грло на првих 10 
квадратних метара, а на сваких следећих пет квадратних метара још 
по једно грло, и 
2. овце, козе и свиње – по једно грло на свака два квадратна метра. 
 

Члан 17. 
Посебно изграђен објекат из члана 15. став 2, јама за 

осоку и ђубриште из члана 15. став 4. и 5. ове одлуке, морају да буду 
удаљени најмање 5 метара од суседне парцеле. 

Надстрешница из члана 15. став 3. ове одлуке, мора да 
буде удаљена најмање 5 метара од суседне парцеле. 

Јама за осоку и ђубриште морају редовно да се празне. 
Јама за осоку не може да се прикључи на јавну 

канализацију. 
 
6. ПЧЕЛЕ 

Члан 18. 
Држање пчела, односно постављање кошница дозвољено 

је на отвореном простору изван насељеног места, на удаљености 
најмање 100 метара од најближег стамбеног или пословног објекта, 
објекта за држање домаћих животиња и јавних путева. 

Изузетно, у зимском периоду, пчеле се могу налазити у 
зимовнику на територији насељеног места с тим да пчелињак мора 
бити удаљен најмање 15 метара од регулационе линије и најмање 20 
метара од стамбених зграда и објеката у којима се држе домаће 
животиње као и јавних путева. 
 
7. ГОЛУБОВИ 

Члан 19. 
У објектима породичног становања из члана 4. став 2. тач. 

3, 4. и 5 (у зонама 2, 3 и 4 града Сомбора) ове одлуке, може да се 
држи највише 200 голубова, и то у посебној просторији на тавану, 
ограђеном простору или кавезу у дворишту, под условом да се  не 
узнемиравају трећа лица и да се не загађује животна средина. 
 Објекти за држање голубова из става 1. овог члана морају 
редовно да се чисте и  дезинфикују, а власник или држалац голубова 
мора да поседује потврду овлашћене службе о редовној 
дезинфекцији објеката. 

Ако објекте породичног становања из става 1. овог члана 
користи више власника или корисника, голубови могу да се држе 
под условима и на начин прописан овом одлуком, само ако се с тим 
сагласе сви власници, односно корисници. 
 
 
 

8. ХВАТАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА И 
НЕШКОДЉИВО УКЛАЊАЊЕ УГИНУЛИХ ДОМАЋИХ 
ЖИВОТИЊА 
 

Члан 20. 
Послове хватања и одузимања домаћих животиња, обавља 

предузеће или предузетних коме jе поверeно обављање тих послова. 
Одузимање животиња у поступку принудног извршења 

извршиће се на терет власника или држаоца и то тако што ће се 
одузета животиња предати одговарајућој организацији или 
предузетнику (задруга или други одгајивач, кланица и сл.) уз 
накнаду, од које власнику или држаоцу припада износ накнаде 
умањен за трошкове принудног извршења. 

Трошкови из става 2. овог члана обухватају трошкове 
превоза, лечења, смештаја и исхране домаћих животиња, као и друге 
трошкове. 

Ако трошкови из претходног става овог члана буду већи 
од износа накнаде из става 2. овог члана, разлику трошкова сноси 
власник или држалац домаће животиње, под претњом принудне 
наплате. 
 
9. МЕРЕ ЗАБРАНЕ 

Члан 21. 
Забрањено је: 

1. злостављање и напуштање домаћих животиња, 
2. хватање и уклањање домаћих животиња, осим од стране 

овлашћене организације или службе, 
3. остављање лешева угинулих домаћих животиња и 

њихових делова на јавним површинама, 
4. сахрањивање угинулих домаћих животиња и њихових 

делова ван места одређеног за ту сврху, 
5. увођење домаћих животиња, осим паса водича за слепа и 

слабовида лица у службене просторије, средства јавног 
саобраћаја, дечија игралишта, на јавна купалишта и 
шеталишта, или на друга јавна места где се окупља већи 
број грађана, 

6. извођење домаћих животиња на јавне површине ради 
испаше, 

7. прљање и оштећивање јавних и осталих површина и 
објеката приликом извођења домаћих животиња на 
испашу, 

8. појење домаћих животиња на јавним чесмама и бунарима 
намењеним за водоснабдевање грађана. 

 
10. НАДЗОР 

Члан 22. 
Надзор над спровођењем ове одлуке врши организациона 

јединица Градске управе града Сомбора, одељење инспекције и 
комуналне полиције. 

У вршењу инспекцијског надзора инспектор је овлашћен да: 
1. донесе решење о отклањању недостатака и неправилности 

у погледу броја, услова, начина држања и заштите 
животиња, или решење о забрани држања домаћих 
животиња, када се недостаци и неправилности не могу 
отклонити, под претњом принудног извршења; 

2. покрене поступак принудног одузимања домаће 
животиње уколико власник или држалац не поступи у 
складу са решењем о забрани држања домаће животиње 
или не отуђи домаћу животињу у остављеном року; 

3. донесе решење о забрани држања домаће животиње и 
одузме је од власника односно држаоца, без накнаде и 
права враћања ако је домаћа животиња нанела телесну 
озледу или материјалну штету трећим лицима; 

4. покрене прекршајни поступак против власника или 
држаоца домаће животиње уколико не поступи у складу 
са решењем из тач. 1, 2. и 3. овог става; 

5. изда налог овлашћеном предузећу у складу са чланом 20 
ове оддлуке, да уклони угинулу домаћу животињу са јавне 
површине; 

6. изда налог за хватање или одузимање домаће животиње у 
складу са чланом 20. ове одлуке, и 

7. обавља и друге послове у складу са овом одлуком и 
другим прописима. 

Жалба на решење из става 1. тач. 1, 2. и 3. овог члана, не 
одлаже извршење решења. 
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11. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 23. 
Новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 динара казниће се 

за прекршај правно лице, а предузетник новчаном казном од 
5.000,00 до 100.000,00 динара, ако: 

1. дозволи увођење домаћих животиња у службене 
просторије, средства јавног саобраћаја, дечја игралишта 
или на друга јавна места (члан 21. тачка 5.), 

2. не поступи по налогу инспектора из члана 22. тач. 5. и 6. 
 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у 
правном лицу новчаном казном од 2.500,00 до 20.000,00 динара.  
 

Члан 24. 
Новчаном казном од 2.500,00 до 30.000,00 динара казниће се за 

прекршај физичко лице ако: 
1. не поступа са домаћим животињама у складу са чланом 3, 
2. у објектима вишепородичног и породичног становања у 

зони 1 града Сомбора  држи домаће животиње, 
3. у објектим породичног становања у зони 2, 3 и 4 града 

Сомбора, држи домаће животиње супротно одредбама 
члана 6, 7 и 8,  

4. не поступа у складу са чланом 9 и 10 ове одлуке у погледу  
редовног чишћења и дезинфекције помоћних објеката и 
поседовања  потврде овлашћене службе о редовној 
дезинфекцији помоћних објеката  из чланова 6, 7 и 8 ове 
одлуке, 

5. држи домаће животиње супротно одредбама чланова 13, 
14, 15, 16, 17 ,18 и 19 ове одлуке, 

6. поступа са домаћим животињама , супротно одредбама 
члана 21 ове одлуке, 

7. не поступи по решењу из члана 22. став 2. тач. 1, 2. и 3, 
8. не омогући инспектору да изврши инспекцијски надзор у 

складу са одредбама ове одлуке. 
 

За прекршај из става 1. овог члана може се наплатити мандатна 
казна на лицу места физичком лицу у износу од 3.000,00 динара. 
 
12. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ   
 

Члан 25. 
Власник или држалац домаћих животиња дужан је да 

начин држања домаћих животиња усклади са одредбама ове одлуке 
у року од годину дана од дана ступања на снагу ове одлуке, изузев 
одредаба из члана 6 став 2. и члана 7 став 2. ове одлуке. 
 

Члан 26. 
Предмети у поступку инспекцијског надзора, започети 

пре ступања на снагу ове одлуке, окончаће се према одредбама 
одлуке која је важила у моменту покретања поступка. 
 

Члан 27. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о 

држању домаћих животиња на територији општине Сомбор 
(«Сл.лист општине Сомбор», бр. 16/78, 8/83, 9/86, 13/88, 3/90, 3/91 и 
3/94) и Одлука о начину држања пчела на територији општине 
Сомбор («Сл.лист општине Сомбор», бр. 7/93 и 4/94). 
 

Члан 28. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у «Службеном листу Града Сомбора». 
 
РС-АПВ 
СГ СОМБОР 
Број: 352-551/2011-V   ПРЕДСЕДНИК СГ, 
Дана: 16.09.2011. г.    Синиша Лазић, с.р. 
С о м б о р 
   
 92. На основу члана 36. и 44. 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 27. седници одржаној 
16.09.2011. године, донела је 
 
 
 

О Д Л У К У 
О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА  
И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА  
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 

 
Члан 1. 

Иза члана 25. Одлуке о општинским путевима и 
некатегорисаним путевима на територији града Сомбора (Сл. лист 
града Сомбора, бр. 9/2010), додаје се нови члан 25. а, који гласи: 

“Забрањено је коришћење јавних путева, укључујући и 
земљиште путног појаса, за извођење пољопривредних радова и 
лагеровање шећерне репе и осталих пољопривредних производа, без 
сагласности управљача пута и решења надлежног органа Градске 
управе. 

Лагеровање шећерне репе и осталих пољопривредних 
производа је дозвољено на регистрованим претоварним местима 
(призмама), која имају изграђен прикључак на јавни пут. 

Произвођачи шећерне репе, односно других пољопривредних 
производа,  су у обавези да пре отпочињања пољопривредних радова 
региструју претоварна места (призме) у Одељењу за комуналне 
послове града Сомбора. Уз захтев за регистрацију претоварног места 
(призме) прилаже се: 

- доказ о власништву на земљишту, односно уговор о 
закупу земљишта предвиђеног за претоварно место; 

- ситуациони план  претоварног места на одговарајућој 
геодетској подлози; 

- доказ о уплати градске административне таксе; 
- сагласност ЈП „Дирекција за изградњу града Сомбора“. 
Превоз шећерне репе и осталих пољопривредних производа до 

претоварних места дозвољен је тракторима са приколицом и 
камионима носивости до 10 тона. У случају расквашености 
некатегорисаних путева забрањено је превозити шећерну репу и 
остале пољопривредне производе. 

Произвођачи шећерне репе односно других пољопривредних 
производа- корисници јавних путева, по завршетку пољопривредних 
радова су у обавези да јавни пут доведу у стање какво је било пре 
извођења пољопривредних радова.“ 
 

Члан 2. 
У ставу 1. члана 27. иза алинеје 14. додаје се нова алинеја  

15., којa гласи: 
“- коришћење јавних путева супротно члану 25.а“. 

 
Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а има се 
објавити у „Службеном листу Града Сомбора“ 
 
РС-АПВ 
СГ СОМБОР 
Број: 344-151/2011-V   ПРЕДСЕДНИК СГ, 
Дана: 16.09.2011. г.    Синиша Лазић, с.р. 
С о м б о р 
   
 93. На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и 
изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09 и 81/09-исправка), 
члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину ("Службени гласник РС" број 135/04), и члана 38. Статута 
града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр. 2/2008), Скупштина 
града Сомбора, по прибављеном мишљењу Комисије за планове,  на 
27. седници одржаној 16.09.2011. године, доноси 
 

О Д Л У К У  
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

 ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА БЕЗДАН 
 

Члан 1.  
Приступа се изради Плана детаљне регулације граничнoг 

прелаза ''Бездан'' (у даљем тексту: План). Циљ израде Плана је 
утврђивање правила уређења и грађења за простор за који се План 
израђује. 

 
Члан 2.  

Граница планског подручја дефинисана је на следећи 
начин: 

Почетна тачка описа границе обухвата Плана се налази на 
тромеђи канала, парцела 8160 и парцела 5197 и 8135. 
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Од тромеђе граница у правцу југа прати западну међу 
канала до тромеђе канала, парцела 8160, државног пута I реда број 
17.1, парцела 7886 и парцеле 8138. 

Од тромеђе граница наставља у правцу југа и дужином од 
cca 180 м прати западну међу канала, мења правац ка западу, 
пресеца парцелу 8138 и њеном јужном и западном међом долази до 
тромеђе насипа, парцела 8164, државног пута I реда број 17.1, 
парцела 7886 и парцеле 8138. 

Од тромеђе граница у правцу севера прати западну међу 
државног пута и парцеле 8135 и долази до почетне тачке описа 
обухвата Плана. 

Подручје израде Плана се налази у КО Бездан. 
Укупна површина обухвата Плана износи cca 19,48 ha. 

 
Члан 3. 

У складу са чланом 28. Закона о планирању и изградњи 
(„Сл. гласник РС“ 72/09, 81/09 и 64/10), План обавезно садржи 
текстуални део, који садржи правила уређења и правила грађења, 
графички део и oбавезне прилоге. 
 
План нарочито садржи: 

1. границу плана и обухват грађевинског подручја; 
2. поделу простора на посебне целине и зоне; 
3. намену земљишта; 
4. регулационе линије улица и јавних површина и 

грађевинске линије са елементима за обележавање на 
геодетској подлози; 

5. нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони 
план); 

6. трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, 
комуналну и другу инфраструктуру; 

7. правила уређења и правила грађења по целинама и 
зонама; 

8. економску анализу и процену улагања из јавног сектора; 
9. локације за које је предвиђена израда урбанистичког 

пројекта. 
 

Члан 4. 
Рок за израду Плана је 6 (шест) месеци од дана ступања на 

снагу ове одлуке. 
 

Члан 5. 
Израда Плана уступа се ЈП "Завод за урбанизам 

Војводине" Нови Сад, Железничка бр. 6/III (у даљем тексту: Завод). 
 

Члан 6.  
Средства за израду Плана су обезбеђена од стране  

Републике Србије, Министарство финансија, Управа царина. 
 

Члан 7. 
Саставни део ове одлуке је Одлука о приступању изради 

Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину плана 
детаљне регулације граничног прелаза Бездан бр.  501-193/2010 од 
31.03.2011 године. 

 
Члан 8. 

План, пре подношења органу надлежном за његово 
доношење, подлеже стручној контроли и излаже се на јавни увид. 

Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном и 
локалном листу и траје 30 дана, при чему се оглашавају подаци о 
времену и месту излагања Плана на јавни увид, начин на који 
заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на 
План, као и друге информације које су од значаја за јавни увид. 

Јавни увид Плана ће се одржати у соби 12 у згради 
Жупаније у Сомбору, Трг цара Уроша 1. 

 
Члан 9. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у  "Службеном листу града Сомбора".  
 
РС-АПВ 
СГ СОМБОР 
Број: 350-164/2010-V   ПРЕДСЕДНИК СГ, 
Дана: 16.09.2011. г.    Синиша Лазић, с.р. 
С о м б о р 
 
 
 

94. На основу члана 7. став 1. тачка 1. Закона о јавним 
набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 116/2008), 
члана 38. Статута града Сомбора ("Службени лист Града Сомбора", 
број 2/2008), Скупштина Града Сомбора, на 27. седници одржаној 
дана 16.09.2011. год, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ДРУГИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  
О ДОДЕЉИВАЊУ ПОСЕБНИХ ПРАВА ЈАВНИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА КОЈИМА ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД СОМБОР, ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРУЖАЊА УСЛУГА НА КОЈЕ 

СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 
 

Члан 1. 
  У члану 2. ставу 1. Одлуке о додељивању посебних права 
јавним предузећима којима је оснивач Град Сомбор, за обављање 
делатности пружања услуга на које се Закон о јавним набавкама не 
примењује ("Сл.лист Града Сомбора", бр.8/2009 и 1/2011), иза тачке 
18. додаје се нова тачка 19., која гласи: 
 "19. Послови пројектовања, изградње и одржавања 
објеката који су у функцији делатности које су поверене ЈКП 
"Чистоћа"." 
 

Члан 2. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а има се 
објавити у „Службеном листу Града Сомбора“ 
  
РС-АПВ 
СГ СОМБОР 
Број: 023-37/2011-V   ПРЕДСЕДНИК СГ, 
Дана: 16.09.2011. г.    Синиша Лазић, с.р. 
С о м б о р 
 
 

95. На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" бр. 129/2007) и 
члана 14. и 38. Статута Града Сомбора ("Службени лист Града 
Сомбора" број 2/2008), Скупштина Града Сомбора, на 27. седници 
одржаној дана 16.09.2011. год., донела је  
 

О Д Л У К У 
СТРАТЕШКОМ ПАРТНЕРУ ЗА ГАСИФИКАЦИЈУ 

НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 
 

Члан 1. 
 Ради реализације програма гасификације Града Сомбора, 
именује се ДОО „Бобар“ Бешка, за стратешког партнера на изградњи 
дистрибутивне гасификационе мреже широке потрошње и кућних 
гасних прикључака у насељеним местима на територији Града 
Сомбора.  
 

Члан 2. 
 Овлашћује се градоначелник Града Сомбора да са 
стратешким партнером из члана 1. ове Одлуке, као и са ЈП 
„Србијагас“ Нови Сад, закључи уговор о пословно-техничкој 
сарадњи на реализацији програма гасификације Града Сомбора и 
ближе дефинише стратешко партнерство у циљу изградње 
дистрибутивне гасификационе мреже широке потрошње и кућних 
гасних прикључака у насељеним местима на територији Града 
Сомбора.  

 
Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће 
се у „Службеном листу Града Сомбора“ 
 
РС-АПВ 
СГ СОМБОР 
Број: 352-904/2011-I    ПРЕДСЕДНИК СГ, 
Дана: 16.09.2011. г.    Синиша Лазић, с.р. 
С о м б о р 
 
 

96. На основу члана 53., 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („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 27. седници, 
одржаној 16.09.2011. године, донела 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У  

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ СОМБОР 
 
I 

Милану Шекуљици престаје функција члана у 
Школском одбору Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Сомбор, из 
реда представника локалне самоуправе, на лични захтев.   
 

II 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, и објавиће 
се у „Службеном листу Града Сомбора“. 
 
РС-АПВ 
СГ СОМБОР 
Број: 02-159/2011-I   ПРЕДСЕДНИК СГ, 
Дана: 16.09.2011. г.    Синиша Лазић, с.р. 
С о м б о р 
 
 

97. На основу члана 53., 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („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 27. седници, 
одржаној 16.09.2011. године, донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У  

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ СОМБОР 
 
I 

 Бојан Марковић именује се за члана у Школски одбор 
Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Сомбор, из реда представника 
локалне самоуправе. 
 

II 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, и објавиће 
се у „Службеном листу Града Сомбора“. 
 
РС-АПВ 
СГ СОМБОР 
Број: 02-165/2011-I   ПРЕДСЕДНИК СГ, 
Дана: 16.09.2011. г.    Синиша Лазић, с.р. 
С о м б о р 
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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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