
 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА СОМБОРА 

 
Број 11.                         Сомбор, 22.12.2009. године                                        Година II 
 
         177. На основу члана 32. Закона о буџетском систему (''Сл.гласник РС'' број 54/09), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'' број 129/07) и члана 23. Статута града Сомбора (''Службени лист града Сомбор'' број 2/08), а на 
предлог Градског већа, СКУПШТИНА ГРАДА Сомбор, на 15. седници одржаној 22.12. 2009. године донела је 
  

О Д Л У К У 
О БУЏЕТУ ГРАДА СОМБОРA ЗА 2010. ГОДИНУ 

 
                                                                      

I ОПШТИ  ДЕО                                                                                                              
 

                                                                                Члан 1  
 Примања и издаци буџета града Сомбора за 2010. годину (у даљем тексту: буџет), примања 
и издаци по основу продаје, односно набавке финансијске имовине и датих кредита и задуживања и отплата дуга, утврђени 
су у следећим износима и то 

      у 000. дин. 
О П И С Економска 

класификација
Средства из буџета 

 
А. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА 
      ГРАДА СОМБОР 

  

I  УКУПНА ПРИМАЊА   
    ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 1.451.000 
    1. Порески приходи 71 766.650 
    1.1. Порез на доходак и добит   711 554.000 
    1.2 Порез на добра и услуге 714 60.600 
    1.3 Остали порески приходи 712+713+716+719 152.050 
     2. Непорески приходи, од чега: 74 394.350 
- наплаћене камате 
- накнада за коришћење простора и грађ.земљ. 

7411 
7415 

10.000 
227.000 

3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода из                                   
претходне године 

772  

4. Капитални приходи - примања од продаје нефинансијске имовине 8  
    5. Донације 731+732  
   6. Трансфери 733 290.000 
II УКУПНИ ИЗДАЦИ   
    ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 +5 1.453.000 
    1. Расходи за запослене 41 455.182 
    2. Коришћење роба и услуга 42 593.831 
    3. Отплата камата 44 - 
    4. Субвенције 45 9.000 
    5. Издаци за социјалну заштиту 47 33.915 
    6. Остали расходи 48+49                  72.278 
  ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ  4631+4641 200.738 
  КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 5 88.056 
  КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 4632+4642  
  III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II) (7+8)-(4+5) -2.000 
ПРИМАРНИ СУФИЦИТ(ДЕФИЦИТ) 
(УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ 
МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ 
КАМАТЕ) 

 
(7-7411+8)-(4-44+5) 

-12.000 

УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+VI)   
Б. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ 
     ПРОДАЈЕ,  ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ И ДАТИХ КРЕДИТА 

  

IV  ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ  ПРОДАЈЕ 
     ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ  
     ДАТИХ КРЕДИТА  

 
92 

2.000 

V  ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ  
     ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ  

62  
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     ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
VI ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ 
     КРЕДИТА МИНУС ИЗДАЦИ ПО  
     ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И  
     НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
      ( IV - V)  

 
 
 
 
92-62 

 
 
 

                   2.000 
 

В.   ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА   
VII ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 91  
      1. Примања од домаћих задуживања    911  
         1.1 Задуживање код јавних финансијских 
               институција и пословних банака 

 
9113+9114 

 

         1.2 Задуживање код осталих кредитора 9111+9112+ 
9115+9116+ 
9117+9118+ 
9119 

 

       2. Примања од иностраног задуживања  912  
VIII ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 61  
       1. Отплата главнице домаћим  
           кредиторима 

 
611 

 

          1.1 Отплата главнице јавним финанс. 
                инстит. и пословним банкама 

 
6113+6114 

 

         1.2 Отплата главнице осталим  
               кредиторима 

 
6111+6112+ 
6115+6116+ 
6117+6118+6119 

 

      2. Отплата главнице страним  
           кредиторима 

 
612 

 

IX ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ  
      (III + VI + VII -VIII) – ДЕФИЦИТ 

  

X   НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 
      ( VI + VII - VIII - IX  =  - III)  

 2.000 

 
III БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ      (7+8)-(4+5)                        -2.000     
Примарни дефицит                                                                                       (7+8-7411)-(4+5-44)                    - 12.000 
УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ                                III+VI 
Б Примања и издаци по основу продаје, односно набавке 
финансијске имовине и датих кредита 
IVПримања од отплате датих кредита                                 92                                 2.000      
 V Издаци по основу датих кредита                                     62 
VI Разлика IV-V                                                                   92-62                              2.000 
VII Промене стања на рачуну III+VI 
VIII Нето финансирање (VI-VII)=-III                                                                        2.000  
 

 
Члан 2 

          Буџет за 2010. годину састоји се од: 
                    1)  примања у износу од 1.451.000  хиљада динара 
                    2)  издатака у износу од 1.453.000   хиљада динара. 
                    3)  буџeтски дефицит  у износу од 2.000 хиљада динара, који ће се финансирати из примања остварених од 
продаје субјеката приватизације. 
           

Члан 3 
                     У сталну буџетску резерву буџета града Сомбора по овој Одлуци издваја се 1.000.000,00 динара а средства се 
користе у складу са чланом  70. Закона о буџетском систему, а у текућу буџетску резерву издваја се износ од 9.100.000,00 
динара.  
         Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за 
које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. 
         Градoначелник доноси одлуку о употреби средстава текуће буџетске резерве а на предлог Градског већа, уз сагласност 
локалног органа управе надлежног са финансије.           

 
Члан 4 

                    За извршење буџета одговоран је Градоначелник, који је и наредбодавац за извршење буџета, односно лица која 
он овласти. 
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        Буџетско финансирање вршиће се искључиво у складу са изворним надлежностима дефинисаним чл. 20. Закона о 
локалној самоуправи и Законом о финансирању локалне самоуправе. 
 

 Члан 5 
                    Средства распоређена у посебном делу буџета преносиће се буџетским корисницима на основу процедуре 
утврђене Законом, односно Упутством о раду Трезора града Сомбора који обавезује све буџетске кориснике. 
                    Буџетским корисницима ће се преносити средства сразмерно оствареним приходима буџета. 
                    Ако се у току године примања буџета смање, издаци буџета ће се извршавати по приоритетима, и то: обавезе 
утврђене законским прописима - на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано 
функционисање корисника буџетских средстава. 
 

  Члан 6 
                   Расходи и издаци буџетских корисника извршаваће се преко Трезора  локалне самоуправе који ће обављати 
контролу тих средстава, која обухвата управљање процесима одобравања, преузимања обавеза и одобравања плаћања на 
терет буџетских средстава. Начин вршења контроле буџетских средстава организационо је регулисан у оквиру стручних 
служби Градске управе, као и обављањем делатности  Буџетског контролора и ревизора. 
                   Корисници буџетских средстава не могу да стварају обавезе које би теретиле средства буџета преко износа 
апропријација утврђених Одлуком о буџету за 2010. годину, нити стварати обавезе за наредну годину ако те обавезе нису 
предвиђене посебним прописима или одлукама Скупштине града. 
                  Руководилац директног односно индиректног корисника буџетских средстава одговоран је за преузимање обавеза, 
њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи. 
                  Руководилац директног односно индиректног корисника буџетских средстава одговоран је за закониту, наменску, 
економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација. 
      Уколико индиректни корисник буџета својом делатношћу изазове судски спор, извршење правоснажних судских одлука и 
судских поравнања, извршавају се на терет његове апропријације односно на терет његових сопствених прихода.  

 
Члан 7 

                  Корисници средстава буџета града Сомбора чије се зараде делимично или у целости финансирају из средстава 
буџета града, врше исплату зарада у висини која им је обезбеђена Одлуком о буџету, а преко тог износа само уколико 
остварују сопствене приходе у складу са финансијским планом за текућу годину, а највише до износа 30% више по 
запосленом у односу на средства која добијају из буџета за те намене. 
 
                   

Члан 8 
                 Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или делимично финансира из 
буџета, умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад у 2010. години, сразмерно делу средстава обезбеђених из буџета. 
 

Члан 9 
                Средства распоређена у посебном делу буџета за поједине намене могу да се користе и на основу уговора који по 
овлашћењу Градоначелника закључује овлашћени орган са одговарајућом институцијом. 
 
 

 Члан 10 
                Привремено расположива средства на рачуну Консолидованог рачуна трезора града могу се пласирати код банака 
или других финансијских организација, закључивањем уговора о депозиту средстава по виђењу или орочавању на одређени 
период. 
                Уговор из става 1 овог члана у име Консолидованог рачуна Трезора града закључује Градоначелник, или лице које 
он овласти, на основу предлога Градског већа. 
                Уговором о депозиту из става 1 овог члана не могу се утврдити услови пласмана неповољнији од услова које 
предвиђа Народна банка Србије. 

 
 

Члан 11 
               Ако се услед неравномерног притицања прихода буџета тромесечни, односно месечни план за извршење буџета не 
може да уравнотежи, за привремено покриће распоређених износа могу да се користе средства предвиђена Законом о јавном 
дугу.  
               Одлуку о коришћењу позајмица доноси надлежни орган локалне власти. 

   Директни корисник буџетских средстава уз одобрење органа управе надлежног за финансије може извршити 
преусмеравање распоређених средстава за поједине намене (апропријације), највише до 5% од годишње вредности 
апропријације за расход чији се износ умањује. 
               Скупштина града доноси одлуку о задуживању за капиталне инвестиције, до износа који не може бити већи од 50% 
укупно остварених прихода буџета у 2009. години. 
 

Члан 12 
               Принудна наплата локалних јавних прихода врши се од дужника по основу неплаћене накнаде за коришћење 
грађевинског земљишта, накнаде за заштиту животне средине, такса за заузеће јавне површине, пореза на имовину, за 
обавезе у 2010. години, уколико обавезе нису извршили за три месеца, а за таксе за истицање фирме и таксе за коришћење 
рекламних паноа, уколико обавезу нису извршили до рока предвиђеног Одлуком о комуналним таксама.  
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Члан 13 
              У буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву, која се исказује као посебна апропријација. 
              Стална буџетска резерва може се користити за финансирање расхода на име учешћа локалне власти у отклањању 
последица ванредних околности као што су поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, земљотрес, град, животињске и 
биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно други ванредни догађаји који могу да угрозе 
живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера. 
  У сталну буџетску резерву опредељује се највише до 1,5% укупних прихода за буџетску годину. 
            О коришћењу средстава сталне резерве буџета одлучује Градоначелник  по предлогу Градског већа и прибављеном 
мишљењу  локалног органа управе надлежног за финансије. 
 Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве доставља се скупштини, уз завршни рачун буџета.  
 
 

Члан 14 
   Koрисник буџетских средстава који, поред прихода из буџета, за одређене расходе или издатке остварује и 
приходе из других извора, обавезан је да измирење тих расхода и издатака прво врши из прихода из других извора. 
   Након што утроши средства из других извора, за реализацију расхода и издатака врши се пренос средстава из 
буџета. 
            Ако корисник буџетских средстава не оствари додатне приходе у планираном износу, апропријације утврђене из тих 
прихода неће се извршавати на терет средстава буџета. 
            У случају да за извршење одређеног плаћања кориснику  буџетских средстава није постојао правни основ, средства се 
враћају у буџет града. 
 
 Члан 15    
            Градско веће донеће програм рационализације броја запослених којим ће обухватити све кориснике јавних средстава, 
укључујући и одређене критеријуме за извршење тог програма, и о томе обавестити скуштину града. 
Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности Градоначелника, засновати радни однос са новим лицима 
до краја 2010. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која 
су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом рационализације из става 1. овог 
члана.  
 

Члан 16 
             Одељење за финансије Градске управе води евиденцију  о извршењу буџета и доставља извештаје о извршењу буџета 
Градоначелнику, који их подноси скупштини града, најмање два пута годишње. 
 Одељење за комуналне послове у сарадњи са Дирекцијом за изградњу града, подносиће полугодишњи писмени извештај 
скупштинском Одбору за урбанизам и комуналне послове о извршеним радовима и утрошеним средствима за средства 
предвиђена у глави 9, позицијe бр. 72-Текуће поправке и одржавање и поз. бр.75-Зграде и грађевински објекти. План и 
програм одржавања, реконструкције и изградње комуналних објеката и локалних путева донеће Градско веће у року од 30 
дана од дана усвајања Одлуке о буџету.  
             Корисници буџетских средстава дужни су да достављају извештаје о коришћењу пренетих средстава из буџета и да на 
захтев органа из става 1 овог члана доставе на увид документацију и податке на основу којих се врши финансирање њихових 
расхода, као и да доставе податке о остваривању њихових сопствених прихода. 
             Ако корисници буџетских средстава не изврше обавезе из става 2 овог члана, орган из става 1 овог члана ће о томе 
обавестити надлежни извршни орган локалне власти. 

 
Члан 17 

Наставиће се активности на реализацији средстава из Фонда за капитална улагања АПВ, НИП-а и других  домаћих 
као и иностраних фондова, о чему Градско веће мора дати сагласност. 

У Посебном делу ове одлуке дат је преглед пријављених пројеката од стране града за НИП за 2010.г. 
Суфинансирајућа средства за пројекте који буду одобрени су делимично обезбеђена у оквиру Дирекције за 

изградњу града а сходно динамици имплементације појединачних пројеката, недостајућа средства ће бити обезбеђивана 
одговарајућим преструктурирањем буџетских апропријација.  

 
Члан 18 

 Корисници средстава буџета, у складу са Законом о јавним набавкама, дужни су да донесу Годишњи план јавних 
набавки, односно Финансијски план, а средства за одређену јавну набавку не могу прећи износ предвиђен буџетом односно 
финансијским планом индиректних буџетских корисника. 
           Корисници средстава буџета дужни су спровести јавне набавке за коришћење средстава за инвестиционо и текуће 
одржавање зграда, набавку опреме и средстава за рад, набавку материјала и резервних делова, материјалне услуге, као и у 
случају уступања послова за извођење радова и у другим случајевима када природа посла то омогућава, а у складу са 
Законом о јавним набавкама. 
             Субјекти који су припремали конкурсну документацију или поједине њене делове, не могу наступати као понуђачи 
или као подизвођачи, нити могу сарађивати са понуђачима приликом припремања понуде. 
             Корисници средстава буџета дужни су донети Правилник о јавним набавкама мале вредности, а висина набавке мале 
вредности дефинише се Законом о буџету РС за 2010. годину. 
 

   Члан 19  
  Средства предвиђена у глави бр. 1.-Функционисање скупштине града, позиција број 10.-Услуге информисања, реализоваће 
се на основу јавне набавке, конкурса који расписује Градоначелник а критеријуме утврђује Градско веће по предлогу стручне 
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службе за јавне набавке Градксе управе. Позиција број 11.-Средства за међународну сарадњу ће се распоређивати  
Закључком Градоначелника а на основу финансијског плана. 
  Средства предвиђена у глави 5., функција 112 Финансијски и фискални послови и услуге, позиција бр.50-Развој 
предузетништва-реализација пројекта-финансирање обуке старих заната, реализоваће се на основу конкурса који расписује 
Градоначелник а за који критеријуме утврђује Градско веће, на основу предлога Националне службе за запошљавање и 
Одељења за привреду.   
  Средства предвиђена у глави 32, функција 090, део позиције број 351, став 2-решавање стамбених потреба социјално 
угрожених лица, у износу од 2.500.000 динара, распоређиваће се Закључком Градоначелника а на предлог Комисије за 
побољшање услова становања. 
              Средства предвиђена у глави 41, функција 810, део позиција 443. расходног дела буџета, економска класификација 
481–Дотације непрофитним организацијама-алинеја прва (1.800.000,00 намењено накнадама за стручно педагошки рад 
тренера спортских клубова) и алинеја друга (700.000,00 намењено за стипендије спортиста), распоредиће се на основу јавног 
конкурса за које критеријуме предлаже Спортски савез града а усваја Градско веће. 

 Средства предвиђена у алинеји трећој (8.000.000,00 намењено основним трошковима клубова), алинеји четвртој 
(7.470.000,00 намењено посебним програмима клубова), алинеји петој (1.100.000,00 намењено школском спорту), алинеји 
шестој (1.000.000,00 немењено спортским манифестацијама), распоређиваће се по предлогу финансијског плана и 
критеријума које предлаже Спортски савез града а усваја Градско веће. 

Средства предвиђена у глави 36, функција 820, део позиција 396 расходног дела буџета, економска класификација 
423 – Услуге по уговору  - КУД - ови и остали видови аматеризма –1.700.000,00 динара, расподељиваће се на основу јавног 
Конкурса који споводи Културни центар, уз сагласност Градског већа. Програми младих – 500.000, Програми за децу – 
200.000 динара, расподељиваће се на основу јавног Конкурса. 
 Конкурс из става 4 и 6 овог члана расписује Градоначелник. Критеријуме за расподелу доноси Градско веће а на предлог 
Спортског савеза, односно Савета за унапређење положаја младих. 
  

 
Члан 20 

 Средства предвиђена на функцијама 820,810,911,912 и 920, економске класификације  425 - текуће и 
инвестиционо одржавање, распоређиваће се након што надлежни орган локалне власти усвоји финансијске планове 
индиректних буџетских корисника, где ће се исказати аналитички спецификација потребних радова, којих се у реализацији 
корисници морају придржавати. 
    
 

 Члан 21    
             Средства предвиђена у глави 78., функција 473, економска класификација  423, распоређиваће се на следећи начин : 
             Средства са  позиције бр. 507. - Средства за манифестације „Сомборског лета“ у износу од 1.000.000,00 динара, Нове 
године у износу од 500.000,00 и Фијакерске службе у износу од 280.000,00 динара, распоређиваће се по предлогу Туристичке 
организације, који усваја Градско веће. 
 Средства са позиције бр. 45 у оквиру главе бр.5, ек. класиф. 112.-Обележавање значајних датума, јубилеја, манифестација и 
програми под покровитељством Града у износу од 2.000.000,00 динара као и позиција бр. 46 Средства за потребе верских 
објекта у износу од 2.000.000,00 динара, распоређиваће се према финансијском плану а по закључку Градског већа.   
              Средства у оквиру главе бр.5. са позиције 47- Средства за суфинансирање пројеката грађана и невладиног сектора у 
износу од 1.500.000,00 динара, распоређиваће се по Конкурсу, на основу критеријума који утврди Градоначелник по 
предлогу Одељења за друштвене делатности. 

 
Члан 22 

                Средства предвиђена у глави број 76., функција 090, позиција број 495, ек. класификација 472- регресирање превоза 
ђака средњих школа, у износу од      20.515.000 динара, ће бити распоређена Закључком Градоначелника, а на предлог 
Градског већа. 

 Члан 23 
                Буџет се извршава у раздобљу од 01.јануара до 31. децембра 2010. године. 
 

Члан 24 
               Расходна страна Посебног дела Одлуке о буџету садржи и прилоге - аналитику расхода буџетских корисника, а што 
чини саставни део Одлуке о буџету. 
   У року од 15 дана од дана доношења Одлуке о буџету града Сомбор за 2010 годину, директни корисници ће ускладити 
финансијске планове са индиректним корисницима који су у њиховој надлежности.  
    Поступак доношења финансијских планова и измена истих утврдиће се закључком надлежног извршног органа. 
 

Члан 25 
               Овлашћује се локални орган управе надлежан за финансије да може у току године, уколико је то потребно, 
исказивање прихода и расхода да усклади са изменама прописа који регулишу буџетскo пословање.  

   За трансферна наменска средства која у току године буду дозначена на рачун извршења буџета града од других 
нивоа власти као и у случају уговарања донација, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, 
орган управе надлежан за финансије отвора одговарајуће апропријације у буџету за извршaвање расхода по том основу а у 
складу са чланом 5.Закона о буџетском систему. 

Члан 26 
   Корисници буџетских средстава, до 31. јануара 2010. године пренеће на рачун извршења буџета града сва средства која 
нису утрошена за финансирање расхода у 2009. години, која су тим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету града 
за 2009. годину. 
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Члан 27 
  Локални орган управе надлежан за финансије води евиденцију о приходима оствареним од закупа по корисницима, и исти 
се користе за куповину, изградњу, текуће поправке и одржавање зграда и објеката и набавку и одржавање опреме. 
  Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни простор и покретне ствари којим управљају 
други корисници јавних средстава, не плаћају закуп у 2010.г. 
    

Члан 28 
              Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 1. јануара 2010. године. Одлуку доставити 
Министарству финансија и објавити у «Службеном листу града Сомбор». 
 

     Члан 29 
                Јавни приходи и примања по врстама и јавни расходи и издаци по функционалној, организационој, и економској 
класификацији јединственог буџетског система, утврђују се у следећим износима:  

   
 ПРИХОДИ   

Конто ВРСТА ПРИХОДА 
План за 2010. 

годину 

  ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ 2009. ГОДИНЕ   

  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 1,453,000,000 

711 ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ   

71111 Порез на зараде 410,000,000 

711118 Приходи од самодоприноса*   

71112 Порез на приходе од самосталне делатности 35,000,000 

71114 Порез на приходе од имовине  45,000,000 

71119 Порез на друге приходе 64,000,000 

                                                           УКУПНО 554,000,000 

713 ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ   

71312 Порез на имовину  77,000,000 

71331 Порез на наслеђе и поклон 3,000,000 

71342 Порез на капиталне трансакције 50,000,000 

71361 Порез на акције на име и уделе 50,000 

                                                            УКУПНО 130,050,000 

714 ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ   

71444 Средства за противпожарну заштиту  600,000 

71451 Порези на моторна возила  48,000,000 

71455 Боравишна такса 2,000,000 

71456 
Општинска  и градска накнада - накнада животне средине, 
накнада за загађивање животне средине 10,000,000 

                                                           УКУПНО 60,600,000 

716 КОМУНАЛНА ТАКСА НА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ   

71611 Комунална такса на истицање фирме 22,000,000 

                                                           УКУПНО 22,000,000 

733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ   

733141 
Текући ненаменски трансфери од других нивоа власти у корист 
нивоа општина 275,000,000 
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733146 Текући наменски трансфери из буџета АПВ 15,000,000 

                                                            УКУПНО 290,000,000 

741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ   

74115 Камата на средства буџета општине 10,000,000 

741522 
*Приходи од издавања у закуп државног пољопривредног 
земљишта 100,000,000 

74153 Накнада  за коришћење простора и  грађ. земљишта  127,000,000 

                                                           УКУПНО 237,000,000 

742 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА   

74215 Приходи од продаје добара и услуга (од продаје и закупа објеката) 40,000,000 

74225 Таксе у корист нивоа општина-накнада за уређење ГЗ 89,000,000 

                                                           УКУПНО 129,000,000 

743 ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ   

74335 Приходи од новч. казни за прекршаје у корист нивоа општине 2,500,000 

  УКУПНО 2,500,000 

745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ    

745151 
Остали приходи у корист нивоа општине      и меморандумске 
ставке 25,850,000 

745153 Део добити ЈП према Одлуци УО ЈП у корист нивоа општ.   

                                                           УКУПНО 25,850,000 

921 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНС.ИМОВИНЕ   

921951 Примања од продаје дом.акцијa и ост.капит. у корист нивоа општ. 2,000,000 

  УКУПНО 2,000,000 

  

 TЕКУЋИ ПРИХОДИ БЕЗ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА  1,353,000,000 

  
УКУПНИ ПРИХОДИ   (I+II) 

1,453,000,000 

 
 

 

  ПЛАН РАСХОДА ЗА 2010. ГОДИНУ   

у  000 

динара 

КОНТО  НАЗИВ КОНТА 
План  % 

1  2  3  4 

411  ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ  355,917    

   Укупно 411  355,917  24.50 

412  СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА  63,709    

   Укупно 412  63,709  4.38 
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413  НАКНАДЕ У НАТУРИ  7,370    

   Укупно 413  7,370  0.51 

414  СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА  2,691    

   Укупно 414  2,691  0.19 

415  НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ  6,856    

   Укупно 415  6,856  0.47 

416 

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА  И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 

РАСХОДИ  5,639    

   Укупно 416  5,639  0.39 

417  ОДБОРНИЧКИ ДОДАТАК  13,000    

   Укупно 417  13,000  0.89 

421  СТАЛНИ ТРОШКОВИ  150,239    

   Укупно 421  150,239  10.34 

422  ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА  4,815    

   Укупно 422  4,815  0.33 

423  УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ  138,708    

   Укупно 423  138,708  9.55 

424  СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ СЛУГЕ  114,461    

   Укупно 424  114,461  7.88 

425  ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ  166,314    

   Укупно 425  166,314  11.45 

426  МАТЕРИЈАЛ  19,294    

   Укупно 426  19,294  1.33 

451  СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИН. ПРЕДУЗ. И ОРГАНИЗ.  9,000    

   Укупно 451  9,000  0.62 

463  ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ  200,738    

   Укупно 463  200,738  13.82 

472  НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА  33,915    

   Укупно 472  33,915  2.33 

481  ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА  41,353    

   Укупно 481  41,353  2.85 

482  ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ   12,565    

   Укупно 482  12,565  0.86 

483  НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА   160    

   Укупно 483  160  0.01 

485 

НАКНАДА ШЕТЕ ЗА ПОВР. ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД 

СТРАНЕ ДРЖ. ОРГАНА  8,100    

   Укупно 485  8,100  0.56 

499  СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ  10,100    

   Укупно 499  10,100  0.70 

511  ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ  58,558    

   Укупно 511  58,558  4.03 

512  МАШИНЕ И ОПРЕМА  9,756    

   Укупно 512  9,756  0.67 

513  ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА       

   Укупно 513  0  0.00 

514  КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА       

   Укупно 514  0  0.00 

515  НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА  730    
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   Укупно 515  730  0.05 

541  ЗЕМЉИШТЕ  19,012    

   Укупно 541  19,012  1.31 

   УКУПНO РАСХОДИ  1,453,000  100.00 

      

 РАСХОДИ    

        

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификац    

     Опис Пројекција 
2010 

Остали 
извори 

Укупно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I     ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ    

     ОРГАНИ ГРАДА    

     ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА    

 1 110   ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ 
И СПОЉНИ ПОСЛОВИ 

   1 411 Плате, додаци и накнаде запослених  2,960,000  2,960,000 

   2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 530,000  530,000 

   3 416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи 
(комисије) 

1,000,000  1,000,000 

   4 417 Одборнички додатак  13,000,000  13,000,000 

   5 421 Стални трошкови 150,000  150,000 

   6 422 Трошкови путовања   400,000  400,000 

   7 423 Услуге по уговору  400,000  400,000 

   8 425 Текуће поправке и одржавање 200,000  200,000 

   9 426 Материјал 800,000  800,000 

   10 423 Услуге информисања 5,700,000  5,700,000 

     * радио и тв преноси скупштинских седница, 
штампани медији 

1,600,000  1,600,000 

     *  информисање - информисање.националних 
мањина и штампани медији 

4,100,000  4,100,000 

   11 481 Средства за међународну сарадњу 1,000,000  1,000,000 

          редовни трошкови за међународну сарадњу 200,000  200,000 

          размена ђака - братска сарадња са Републиком 
Мађарском 

800,000  800,000 

   12 512 Машине и опрема 190,000  190,000 

     Укупно за функцију 110: 26,330,000  26,330,000 

     Укупно за главу 1: 26,330,000  26,330,000 

     ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНОГ ОРГАНА 
ВЛАСТИ 

   

 2 110   ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ 
И СПОЉНИ ПОСЛОВИ 

   13 411 Плате, додаци и накнаде запослених  14,600,000  14,600,000 

   14 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,610,000  2,610,000 

   15 416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  2,400,000  2,400,000 

   16 421 Стални трошкови 600,000  600,000 

   17 422 Трошкови путовања   750,000  750,000 

   18 423 Услуге по уговору 2,870,000  2,870,000 
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   19 425 Текуће поправке и одржавање 180,000  180,000 

   20 426 Материјал 800,000  800,000 

   21 512 Машине и опрема 310,000  310,000 

     Укупно за функцију 110: 25,120,000  25,120,000 

     Укупно за главу 2: 25,120,000  25,120,000 

     ОДЕЉЕЊА И СЛУЖБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ    

 3 410   Општи економски и комерцијални послови и послови по 
питању рада 

  

   22 411 Плате, додаци и накнаде запослених  130,835,000  130,835,000 

   23 412 Социјални доприноси на терет послодавца 23,400,000  23,400,000 

   24 413 Накнаде у натури 6,100,000  6,100,000 

   25 414 Социјална давања запосленима 1,500,000  1,500,000 

   26 415 Накнаде трошкова за запослене 3,600,000  3,600,000 

   27 416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  1,954,000  1,954,000 

   28 421 Стални трошкови 27,466,000  27,466,000 

   29 422 Трошкови путовања   1,800,000  1,800,000 

   30 423 Услуге по уговору 3,900,000  3,900,000 

   31 424 Специјализоване услуге 280,000  280,000 

   32 425 Текуће поправке и одржавање 12,510,000  12,510,000 

   33 426 Материјал 8,194,000  8,194,000 

   34 482 Порези, обавезне таксе и казне  280,000  280,000 
   35 483 Новчане казне и пенали по решењу судова  150,000  150,000 

   36 485 Накнаде штете за повреде од стране државних органа 100,000  100,000 

   37 512 Машине и опрема 6,650,000  6,650,000 

     Укупно за функцију 410: 228,719,000  228,719,000 

     Укупно за главу 3: 228,719,000  228,719,000 

 4 110   ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ    

   38 411 Плате, додаци и накнаде запослених  2,600,000  2,600,000 

   39 412 Социјални доприноси на терет послодавца 465,000  465,000 

   40 422 Трошкови путовања   80,000  80,000 

   41 423 Услуге по уговору 70,000  70,000 

   42 426 Материјал 70,000  70,000 

     Укупно за функцију 110: 3,285,000  3,285,000 

     Укупно за главу 4: 3,285,000  3,285,000 

 5 112   ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И 
УСЛУГЕ 

   

    481 Дотације невладиним (непрофитним) 
организацијама: 

   

   43  Финансирање политичких странака 1,000,000  1,000,000 

   44  Друштвено - хуманитарне организације 9,765,000  9,765,000 

                Црвени крст - редовна делатност и 1,000,000  1,000,000 

                Пројекат "Народна кухињa" 4,765,000  4,765,000 

               Остале ДХО 4,000,000  4,000,000 

   45  Oбележ знач датума, јубилеја, манифест и програми 
под покровитељ СГ 

2,000,000  2,000,000 

   46  Средства за потребе верских објеката 2,000,000  2,000,000 

   47  Средства за суфин пројеката грађана и невладиног 
сектора 

1,500,000  1,500,000 

   48  Сред за дел. покриће трошк избора, избора у 
МЗ,референд, зборова грађана 

300,000  300,000 

   49  Противградна заштита  1,388,000  1,388,000 

   50  Развој предузетништва - реализација пројекта - 
финансирање обуке старих заната 

500,000  500,000 

     Укупно за функцију 112: 18,453,000  18,453,000 

     Укупно за главу 5: 18,453,000  18,453,000 
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 6 112   СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ    

   51 499 Стална буџетска резерва 1,000,000  1,000,000 

   52 499 Текућа буџетска резерва 9,100,000  9,100,000 

     Укупно за функцију 112: 10,100,000  10,100,000 

     Укупно за главу 6: 10,100,000  10,100,000 

 7 130   ОПШТЕ УСЛУГЕ    

   53 424 Специјал.услуге (мртвозорс, категориз 
деце,реф.смешт.) 

3,451,500  3,451,500 

   54 482 Порези, обавезне таксе и казне  8,500,000  8,500,000 

     Укупно за функцију 130: 11,951,500  11,951,500 

     Укупно за главу 7: 11,951,500  11,951,500 

     КОМУНАЛНА ОБЛАСТ    

 8    ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВИ    

  620   Развој заједнице    

   55 423 Услуге по уговору      5,000,000  5,000,000 

   56 424 Специјализоване услуге 2,000,000  2,000,000 

   57 482 Порези, обавезне таксе и казне  1,500,000  1,500,000 

   58 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од 
стране држ.орг. 

8,000,000  8,000,000 

   59 541 Земљиште 19,011,900  19,011,900 

     Извор финансирања 01 - буџет 35,511,900  35,511,900 

     Укупно за функцију 620: 35,511,900  35,511,900 

  630   Водоснабдевање    

   60 421 Стални трошкови 800,000  800,000 

   61 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 15,000,000  15,000,000 

     Укупно за функцију 630: 15,800,000  15,800,000 

  500   Заштита животне средине    

   62 424 Специјализоване услуге 22,000,000  22,000,000 

     Укупно  за функцију 500: 22,000,000  22,000,000 

     Укупно буџет за главу 8: 73,311,900 0 73,311,900 

     ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА    

 9 620   Развој заједнице    

   63 411 Плате, додаци и накнаде запослених  10,548,000  10,548,000 

   64 412 Социјални доприноси на терет послодавца  1,888,000  1,888,000 

   65 413 Накнаде у натури 426,000  426,000 

   66 414 Социјална давања запосленима 500,000  500,000 

   67 415 Накнаде трошкова за запослене 200,000  200,000 

   68 421 Стални трошкови 56,720,000  59,920,000 

   69 422 Трошкови путовања   240,000  240,000 

   70 423 Услуге по уговору 2,170,000  2,170,000 

   71 424 Специјализоване услуге  82,000,000  73,000,000 

   72 425 Текуће поправке и одржавање (oд чега је за 
одржавање и припрему објекта у Крањској гори по 
истеку закупa - 1.000.000,00 дин. 

126,321,000  115,000,000 

   73 426 Материјал 1,070,000  1,070,000 

   74 482 Порези, обавезне таксе и казне  2,150,000  551,000 

   75 511 Зграде и грађевински објекти 47,200,000  65,920,000 

   76 512 Машине и опрема 500,000  500,000 

     Укупно за функцију 620: 331,933,000  331,933,000 
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     Укупно за главу 9: 331,933,000  331,933,000 

     МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ    

  620   Развој заједнице    

    411 Плате, додаци и накнаде запослених  27,110,153 9,600,475 36,710,628 

    412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,868,091 1,791,891 6,659,982 

    413 Накнаде у натури 607,000 114,000 721,000 

    414 Социјална давања запосленима 50,000 505,000 555,000 

    415 Накнаде трошкова за запослене 160,000 0 160,000 

    416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  120,000 516,000 636,000 

    421 Стални трошкови 30,276,400 3,611,402 33,887,802 

    422 Трошкови путовања   94,000 472,000 566,000 

    423 Услуге по уговору 1,921,000 3,240,000 5,161,000 

    424 Специјализоване услуге 3,802,300 1,253,662 5,055,962 

    425 Текуће поправке и одржавање 3,212,859 3,278,259 6,491,118 

    426 Материјал 4,474,797 3,364,520 7,839,317 

    431 Амортизација некретнина и опреме 0 30,000 30,000 

    441 Отлате домаћих камата 0 0 0 

    472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 0 0 0 

    481 Дотације невладиним  организацијама 0 2,230,000 2,230,000 

    482 Порези, обавезне таксе и казне  95,000 413,000 508,000 

    484 Накнаде штете за повреде или штету насталу услед 
ел.непогода 

0 100,000 100,000 

    485 Накнада штете за повреде или штету нанету од 
стране држ.орг. 

0 41,836 41,836 

    511 Зграде и грађевински објекти      0 20,100,000 20,100,000 

    512 Машине и опрема 1,026,000 90,000 1,116,000 

    513 Остала некретнина и опрема 0 0 0 

    514 Култивисана имовина 0 50,000 50,000 

    611 Отлате главнице домаћим кредиторима 0 0 0 

     Извор финансирања 01 - буџет 77,817,600 50,802,045 128,619,645 

     Укупно буџет за функцију 620: 77,817,600 50,802,045 128,619,645 

     Укупно буџет за МЗ: 77,817,600 50,802,045 128,619,645 

 10    МЗ ''АЛЕКСА ШАНТИЋ''    

   77 411 Плате, додаци и накнаде запослених  1,957,153 300,000 2,257,153 

   78 412 Социјални доприноси на терет послодавца 350,331 53,950 404,281 

   79 416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи    0 

   80 421 Стални трошкови 2,305,400 121,000 2,426,400 

   81 422 Трошкови путовања    20,000 20,000 

   82 423 Услуге по уговору  610,000 610,000 

   83 424 Специјализоване услуге 108,000 100,000 208,000 

   84 425 Текуће поправке и одржавање 334,009 500,000 834,009 

   85 426 Материјал 294,507 510,000 804,507 

   86 481 Дотације невладиним  организацијама  200,000 200,000 

   87 482 Порези, обавезне таксе и казне    0 

   88 511 Зграде и грађевински објекти        0 

     Извор финансирања 01 - буџет 5,349,400 2,414,950 7,764,350 

     Укупно за главу 10: 5,349,400 2,414,950 7,764,350 

 11    МЗ ''БАЧКИ БРЕГ''    

   89 411 Плате, додаци и накнаде запослених  966,000 340,000 1,306,000 

   90 412 Социјални доприноси на терет послодавца 174,000 52,000 226,000 

   91 414 Социјална давања запосленима  25,000 25,000 

   92 415 Накнаде трошкова за запослене   0 

   93 421 Стални трошкови 888,000 87,500 975,500 

   94 422 Трошкови путовања    72,000 72,000 
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   95 423 Услуге по уговору 100,000 75,000 175,000 

   96 424 Специјализоване услуге 108,000 15,000 123,000 

   97 425 Текуће поправке и одржавање  70,000 70,000 

   98 426 Материјал 34,000 115,000 149,000 

   99 482 Порези, обавезне таксе и казне  7,000  7,000 

     Укупно за главу 11: 2,277,000 851,500 3,128,500 

 12    МЗ ''БАЧКИ МОНОШТОР''    

   100 411 Плате, додаци и накнаде запослених  1,975,000 837,500 2,812,500 

   101 412 Социјални доприноси на терет послодавца 353,500 150,000 503,500 

   102 414 Социјална давања запосленима   0 

   103 416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи    0 

   104 421 Стални трошкови 2,180,000 170,000 2,350,000 

   105 422 Трошкови путовања   70,000 20,000 90,000 

   106 423 Услуге по уговору 145,000 185,000 330,000 

   107 424 Специјализоване услуге 200,000 130,000 330,000 

   108 425 Текуће поправке и одржавање 80,000 200,000 280,000 

   109 426 Материјал 172,000 300,000 472,000 

   110 441 Отлате домаћих камата   0 

   111 481 Дотације невладиним  организацијама   0 

   112 484 Накнаде штете за повреде или штету насталу услед 
ел.непогода 

 100,000 100,000 

   113 511 Зграде и грађевински објекти        0 

   114 512 Машине и опрема   0 

   115 611 Отлате главнице домаћим кредиторима   0 

     Извор финансирања 01 - буџет 5,175,500 2,092,500 7,268,000 

     Укупно за главу 12: 5,175,500 2,092,500 7,268,000 

 13    МЗ 'БЕЗДАН''    

   116 411 Плате, додаци и накнаде запослених  969,000 740,000 1,709,000 

   117 412 Социјални доприноси на терет послодавца 183,000 132,480 315,480 

   118 416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи    0 

   119 421 Стални трошкови 3,520,000 100,000 3,620,000 

   120 422 Трошкови путовања   4,000  4,000 

   121 423 Услуге по уговору 63,900 50,000 113,900 

   122 424 Специјализоване услуге 1,410,300 10,000 1,420,300 

   123 425 Текуће поправке и одржавање 123,850 117,000 240,850 

   124 426 Материјал 301,950 50,520 352,470 

   125 481 Дотације невладиним  организацијама  400,000 400,000 

   126 482 Порези, обавезне таксе и казне  40,000  40,000 

   127 512 Машине и опрема   0 

   128 513 Остала некретнина и опрема   0 

     Укупно за главу 13: 6,616,000 1,600,000 8,216,000 

 14    МЗ 'ДОРОСЛОВО''    

   129 411 Плате, додаци и накнаде запослених  456,000 544,000 1,000,000 

   130 412 Социјални доприноси на терет послодавца 81,000 98,000 179,000 

   131 421 Стални трошкови 745,000 279,000 1,024,000 

   132 422 Трошкови путовања    20,000 20,000 

   133 423 Услуге по уговору 455,000 200,000 655,000 

   134 424 Специјализоване услуге 750,000 220,000 970,000 

   135 425 Текуће поправке и одржавање 205,000 40,000 245,000 

   136 426 Материјал 170,000 125,000 295,000 

   137 481 Дотације невладиним  организацијама   0 

   138 512 Машине и опрема   0 

     Извор финансирања 01 - буџет 2,862,000 1,526,000 4,388,000 

     Укупно за главу 14: 2,862,000 1,526,000 4,388,000 

 15    МЗ ''ГАКОВО''    

   139 411 Плате, додаци и накнаде запослених  1,477,000  1,477,000 

   140 412 Социјални доприноси на терет послодавца 264,400  264,400 
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   141 413 Накнаде у натури 160,000  160,000 

   142 414 Социјална давања запосленима  20,000 20,000 

   143 416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  70,000 30,000 100,000 

   144 421 Стални трошкови 1,150,000 50,000 1,200,000 

   145 422 Трошкови путовања    10,000 10,000 

   146 423 Услуге по уговору 64,600 185,000 249,600 

   147 424 Специјализоване услуге  50,000 50,000 

   148 425 Текуће поправке и одржавање 30,000 110,000 140,000 

   149 426 Материјал 315,000 170,000 485,000 

   150 481 Дотације невладиним  организацијама  50,000 50,000 

   151 482 Порези, обавезне таксе и казне  15,000  15,000 

   152 511 Зграде и грађевински објекти       100,000 100,000 

   153 512 Машине и опрема  70,000 70,000 

   154 514 Култивисана имовина  50,000 50,000 

     Укупно за главу 15: 3,546,000 895,000 4,441,000 

 16    МЗ ''КЉАЈИЋЕВО''    

   155 411 Плате, додаци и накнаде запослених  2,650,000 1,102,848 3,752,848 

   156 412 Социјални доприноси на терет послодавца 474,860 197,316 672,176 

   157 413 Накнаде у натури  48,000 48,000 

   158 414 Социјална давања запосленима  100,000 100,000 

   159 416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи   250,000 250,000 

   160 421 Стални трошкови 4,047,000 600,000 4,647,000 

   161 422 Трошкови путовања    170,000 170,000 

   162 423 Услуге по уговору  580,000 580,000 

   163 424 Специјализоване услуге 320,000 70,000 390,000 

   164 425 Текуће поправке и одржавање 750,000 400,000 1,150,000 

   165 426 Материјал 801,940 570,000 1,371,940 

   166 481 Дотације невладиним  организацијама  500,000 500,000 

   167 482 Порези, обавезне таксе и казне   370,000 370,000 

   168 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од 
стране држ.орг. 

 41,836 41,836 

   169 511 Зграде и грађевински објекти        0 

   170 512 Машине и опрема 700,000  700,000 

     Извор финансирања 01 - буџет 9,743,800 5,000,000 14,743,800 

     Укупно за главу 16: 9,743,800 5,000,000 14,743,800 

 17    МЗ ''КОЛУТ''    

   171 411 Плате, додаци и накнаде запослених  968,000 500,000 1,468,000 

   172 412 Социјални доприноси на терет послодавца 174,000 169,000 343,000 

   173 414 Социјална давања запосленима  30,000 30,000 

   174 415 Накнаде трошкова за запослене   0 

   175 421 Стални трошкови 1,482,000 162,000 1,644,000 

   176 422 Трошкови путовања   20,000  20,000 

   177 423 Услуге по уговору  110,000 110,000 

   178 424 Специјализоване услуге 228,000  228,000 

   179 425 Текуће поправке и одржавање  160,000 160,000 

   180 426 Материјал 79,000 210,000 289,000 

   181 482 Порези, обавезне таксе и казне   5,000 5,000 

   182 512 Машине и опрема 250,000  250,000 

     Укупно за главу 17: 3,201,000 1,346,000 4,547,000 

 18    МЗ ''РАСТИНА''    

   183 421 Стални трошкови 388,000 100,000 488,000 

   184 424 Специјализоване услуге 420,000  420,000 

   185 425 Текуће поправке и одржавање 100,000  100,000 

   186 426 Материјал 110,000  110,000 

     Укупно за главу 18: 1,018,000 100,000 1,118,000 

 19    МЗ ''РИЂИЦА''    

   187 411 Плате, додаци и накнаде запослених  1,678,000 944,000 2,622,000 
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   188 412 Социјални доприноси на терет послодавца 300,000 169,000 469,000 

   189 413 Накнаде у натури  12,000 12,000 

   190 416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи   196,000 196,000 

   191 421 Стални трошкови 1,635,000 60,000 1,695,000 

   192 423 Услуге по уговору 285,000 36,000 321,000 

   193 424 Специјализоване услуге  80,000 80,000 

   194 425 Текуће поправке и одржавање 473,000  473,000 

   195 426 Материјал 307,000 35,000 342,000 

   196 481 Дотације невладиним  организацијама  68,000 68,000 

   197 512 Машине и опрема   0 

     Извор финансирања 01 - буџет 4,678,000 1,600,000 6,278,000 

     Укупно за главу 19: 4,678,000 1,600,000 6,278,000 

 20    МЗ ''СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ''    

   198 411 Плате, додаци и накнаде запослених  919,000 936,000 1,855,000 

   199 412 Социјални доприноси на терет послодавца 165,000 168,000 333,000 

   200 413 Накнаде у натури   0 

   201 414 Социјална давања запосленима   0 

   202 416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи    0 

   203 421 Стални трошкови 2,106,000 545,000 2,651,000 

   204 422 Трошкови путовања     0 

   205 423 Услуге по уговору 280,000 355,000 635,000 

   206 424 Специјализоване услуге 108,000 155,000 263,000 

   207 425 Текуће поправке и одржавање 640,000 80,000 720,000 

   208 426 Материјал 395,000 180,000 575,000 

   209 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета   0 

   210 481 Дотације невладиним  организацијама  100,000 100,000 

   211 482 Порези, обавезне таксе и казне    0 

   212 511 Зграде и грађевински објекти        0 

   213 512 Машине и опрема   0 

     Укупно за главу 20: 4,613,000 2,519,000 7,132,000 

 21    МЗ ''СТАНИШИЋ''    

   214 411 Плате, додаци и накнаде запослених  2,033,600 1,657,032 3,690,632 

   215 412 Социјални доприноси на терет послодавца 365,000 296,609 661,609 

   216 413 Накнаде у натури   0 

   217 416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи    0 

   218 421 Стални трошкови 2,633,000 150,000 2,783,000 

   219 422 Трошкови путовања     0 

   220 423 Услуге по уговору 50,000 220,000 270,000 

   221 424 Специјализоване услуге 108,000 30,000 138,000 

   222 425 Текуће поправке и одржавање  964,359 964,359 

   223 426 Материјал 1,170,400 230,000 1,400,400 

   224 481 Дотације невладиним  организацијама  500,000 500,000 

   225 482 Порези, обавезне таксе и казне  30,000  30,000 

   226 511 Зграде и грађевински објекти        0 

   227 512 Машине и опрема   0 

     Извор финансирања 01 - буџет 6,390,000 4,048,000 10,438,000 

     Укупно за главу 21: 6,390,000 4,048,000 10,438,000 

 22    МЗ ''СТАПАР''    

   228 411 Плате, додаци и накнаде запослених  1,526,000 1,500,000 3,026,000 

   229 412 Социјални доприноси на терет послодавца 274,000 274,000 548,000 

   230 413 Накнаде у натури  50,000 50,000 

   231 414 Социјална давања запосленима  210,000 210,000 

   232 416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи    0 

   233 421 Стални трошкови 2,337,000 235,000 2,572,000 

   234 422 Трошкови путовања    100,000 100,000 

   235 423 Услуге по уговору  280,000 280,000 

   236 424 Специјализоване услуге  120,000 120,000 
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   237 425 Текуће поправке и одржавање  190,000 190,000 

   238 426 Материјал  506,000 506,000 

   239 431 Амортизација некретнина и опреме  30,000 30,000 

   240 481 Дотације невладиним  организацијама  400,000 400,000 

   241 482 Порези, обавезне таксе и казне   5,000 5,000 

   242 511 Зграде и грађевински објекти        0 

     Укупно за главу 22: 4,137,000 3,900,000 8,037,000 

 23    МЗ ''ТЕЛЕЧКА''    

   243 411 Плате, додаци и накнаде запослених  1,574,000  1,574,000 

   244 412 Социјални доприноси на терет послодавца 283,200  283,200 

   245 414 Социјална давања запосленима   0 

   246 416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи    0 

   247 421 Стални трошкови 1,123,000 172,000 1,295,000 

   248 422 Трошкови путовања    40,000 40,000 

   249 423 Услуге по уговору  90,000 90,000 

   250 424 Специјализоване услуге  70,000 70,000 

   251 425 Текуће поправке и одржавање  160,000 160,000 

   252 426 Материјал 50,000 135,000 185,000 

   253 481 Дотације невладиним  организацијама   0 

   254 482 Порези, обавезне таксе и казне    0 

     Укупно за главу 23: 3,030,200 667,000 3,697,200 

 24    МЗ ''ЧОНОПЉА''    

   255 411 Плате, додаци и накнаде запослених  1,564,000 152,395 1,716,395 

   256 412 Социјални доприноси на терет послодавца 280,000 23,136 303,136 

   257 414 Социјална давања запосленима  80,000 80,000 

   258 421 Стални трошкови 2,303,000 184,402 2,487,402 

   259 423 Услуге по уговору 330,000 30,000 360,000 

   260 424 Специјализоване услуге  81,662 81,662 

   261 425 Текуће поправке и одржавање 243,000 160,000 403,000 

   262 426 Материјал 80,000 50,000 130,000 

   263 481 Дотације невладиним  организацијама   0 

   264 512 Машине и опрема   0 

     Укупно за главу 24: 4,800,000 761,595 5,561,595 

 25    МЗ ''ВЕНАЦ''    

   265 411 Плате, додаци и накнаде запослених  726,000  726,000 

   266 412 Социјални доприноси на терет послодавца 130,000  130,000 

   267 413 Накнаде у натури 65,000  65,000 

   268 414 Социјална давања запосленима   0 

   269 415 Накнаде трошкова за запослене 80,000  80,000 

   270 416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи    0 

   271 421 Стални трошкови 211,000 205,000 416,000 

   272 423 Услуге по уговору 18,000 33,000 51,000 

   273 424 Специјализоване услуге 18,000 5,000 23,000 

   274 425 Текуће поправке и одржавање 20,000 10,000 30,000 

   275 426 Материјал 16,000 15,000 31,000 

   276 481 Дотације невладиним  организацијама   0 

   277 482 Порези, обавезне таксе и казне   8,000 8,000 

   278 511 Зграде и грађевински објекти       100,000 100,000 

   279 512 Машине и опрема 40,000  40,000 

     Укупно за главу 25: 1,324,000 376,000 1,700,000 

 26    МЗ ''СЕЛЕНЧА''    

   280 411 Плате, додаци и накнаде запослених  699,000  699,000 

   281 412 Социјални доприноси на терет послодавца 125,000  125,000 

   282 413 Накнаде у натури 46,000  46,000 

   283 415 Накнаде трошкова за запослене 40,000  40,000 

   284 416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  25,000  25,000 

   285 421 Стални трошкови 257,000 206,000 463,000 
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   286 423 Услуге по уговору 24,000  24,000 

   287 424 Специјализоване услуге 24,000 72,000 96,000 

   288 425 Текуће поправке и одржавање 12,000 15,000 27,000 

   289 426 Материјал 11,000 12,000 23,000 

   290 482 Порези, обавезне таксе и казне   1,000 1,000 

   291 512 Машине и опрема 20,000  20,000 

     Укупно за главу 26: 1,283,000 306,000 1,589,000 

 27    МЗ ''ГОРЊА ВАРОШ''    

   292 411 Плате, додаци и накнаде запослених  908,000  908,000 

   293 412 Социјални доприноси на терет послодавца 163,000  163,000 

   294 413 Накнаде у натури 60,000  60,000 

   295 414 Социјална давања запосленима  20000 20,000 

   296 415 Накнаде трошкова за запослене   0 

   297 416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи    0 

   298 421 Стални трошкови 234,000 20,000 254,000 

   299 422 Трошкови путовања     0 

   300 423 Услуге по уговору 20,000 40,000 60,000 

   301 425 Текуће поправке и одржавање 80,000 40,000 120,000 

   302 426 Материјал 78,000 60,000 138,000 

   303 511 Зграде и грађевински објекти       10,000,000 10,000,000 

     Укупно за главу 27: 1,543,000 10,180,000 11,723,000 

 28    МЗ ''СТАРА СЕЛЕНЧА''    

   304 411 Плате, додаци и накнаде запослених  897,000  897,000 

   305 412 Социјални доприноси на терет послодавца 160,800  160,800 

   306 413 Накнаде у натури 71,000  71,000 

   307 414 Социјална давања запосленима   0 

   308 416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи    0 

   309 421 Стални трошкови 165,000 15,000 180,000 

   310 423 Услуге по уговору 36,500  36,500 

   311 425 Текуће поправке и одржавање 80,000  80,000 

   312 426 Материјал 20,000  20,000 

   313 482 Порези, обавезне таксе и казне  2,000  2,000 

     Укупно за главу 28: 1,432,300 15,000 1,447,300 

 29    МЗ ''МЛАКЕ''    

   314 411 Плате, додаци и накнаде запослених  1,024,000  1,024,000 

   315 412 Социјални доприноси на терет послодавца 183,000  183,000 

   316 413 Накнаде у натури 67,000  67,000 

   317 416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи    0 

   318 421 Стални трошкови 213,000 25,500 238,500 

   319 423 Услуге по уговору 10,000 40,000 50,000 

   320 425 Текуће поправке и одржавање 20,000  20,000 

   321 426 Материјал 13,000 35,000 48,000 

   322 511 Зграде и грађевински објекти       5,000,000 5,000,000 

     Укупно за главу 29: 1,530,000 5,100,500 6,630,500 

 30    МЗ ''ЦРВЕНКА''    

   323 411 Плате, додаци и накнаде запослених  1,030,000  1,030,000 

   324 412 Социјални доприноси на терет послодавца 184,000  184,000 

   325 413 Накнаде у натури 66,000  66,000 

   326 414 Социјална давања запосленима  20,000 20,000 

   327 416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи   40,000 40,000 

   328 421 Стални трошкови 170,000 106,000 276,000 

   329 422 Трошкови путовања    20,000 20,000 

   330 423 Услуге по уговору  105,000 105,000 

   331 424 Специјализоване услуге  45,000 45,000 

   332 425 Текуће поправке и одржавање 10,000 60,000 70,000 

   333 426 Материјал 25,000 50,000 75,000 

   334 481 Дотације невладиним  организацијама  12,000 12,000 
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   335 482 Порези, обавезне таксе и казне   20,000 20,000 

   336 511 Зграде и грађевински објекти       4,900,000 4,900,000 

   337 512 Машине и опрема  20,000 20,000 

     Укупно за главу 30: 1,485,000 5,398,000 6,883,000 

 31    МЗ ''НОВА СЕЛЕНЧА ''    

   338 411 Плате, додаци и накнаде запослених  1,113,400 46,700 1,160,100 

   339 412 Социјални доприноси на терет послодавца 200,000 8,400 208,400 

   340 413 Накнаде у натури 72,000 4,000 76,000 

   341 414 Социјална давања запосленима 50,000  50,000 

   342 415 Накнаде трошкова за запослене 40,000  40,000 

   343 416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  25,000  25,000 

   344 421 Стални трошкови 184,000 18,000 202,000 

   345 423 Услуге по уговору 39,000 16,000 55,000 

   346 425 Текуће поправке и одржавање 12,000 1,900 13,900 

   347 426 Материјал 31,000 6,000 37,000 

   348 482 Порези, обавезне таксе и казне  1,000 4,000 5,000 

   349 512 Машине и опрема 16,000  16,000 

     Укупно за главу 31: 1,783,400 105,000 1,888,400 

     ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ    

 32 090   СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА некласификована на другом месту   

   350 463 Трансфери осталим нивоима власти     

     15,200,000 33,684,000 48,884,000 
     * Плате, додаци и накнаде запослених  6,560,000 19,504,000 26,064,000 

     * Социјални доприноси на терет послодавца 1,180,000 3,494,000 4,674,000 

     * Социјална давања запосленима   0 

     * Накнада трошкова за запослене  486,000 486,000 

     * Стални трошкови 320,000 1,396,000 1,716,000 

     * Трошкови путовања 76,000  76,000 

     * Услуге по уговору 72,000 8,284,000 8,356,000 

     * Текуће поправке и одрж (услуге и мат) 300,000  300,000 

     * Материјал 342,000 520,000 862,000 

     * Jеднократне новчане помоћи  6,000,000  6,000,000 

     *  Препрате 350,000  350,000 

             Геронтолошки центар-пројекат геронто 
домаћица 

2,500,000  2,500,000 

             Дневни боравак МНР деце 130,000  130,000 

             Прихват незбринуте малодобне деце 500,000  500,000 

   351 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета   0 

     (апропријација се односи на): 9,000,000  9,000,000 

     * трошкове сахрана соц угрожених лица, 1,000,000  1,000,000 

     * решавање стамбених потреба социјално угрожених 
лица 

2,500,000  2,500,000 

     * родитељски додатак за прворођено дете 5,500,000  5,500,000 

     Укупно за функцију 090: 27,330,000 33,684,000 61,014,000 

     Укупно за главу 32 : 27,330,000 33,684,000 61,014,000 

     КУЛТУРА    

  820   Услуге културе    

    411 Плате, додаци и накнаде запослених  78,854,000 1,666,000 80,520,000 

    412 Социјални доприноси на терет послодавца  14,121,000 299,000 14,420,000 

    413 Накнаде у натури 236,000 2,000 238,000 

    414 Социјална давања запосленима 539,000 552,000 1,091,000 

    415 Накнаде трошкова за запослене 1,746,000 344,000 2,090,000 

    416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  55,000 1,048,000 1,103,000 

    421 Стални трошкови 12,114,000 1,079,000 13,193,000 

    422 Трошкови путовања   1,091,000 3,114,000 4,205,000 
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    423 Услуге по уговору 13,245,000 16,637,000 29,882,000 

    424 Специјализоване услуге 650,000 4,542,000 5,192,000 

    425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 1,700,000 240,000 1,940,000 

    426 Материјал 2,275,000 1,797,000 4,072,000 

        
    482 Порези, обавезне таксе и казне  40,000 100,000 140,000 

    512 Машине и опрема 250,000 24,000,000 24,250,000 

    513 Остала некретнина и опрема 0 0 0 

    515 Нематеријална имовина 730,000 0 730,000 

     Укупно за функцију 820: 127,646,000 55,420,000 183,066,000 

     Укупно култура: 127,646,000 55,420,000 183,066,000 

 33    Библиотека ''КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ'' Сомбор    

   352 411 Плате, додаци и накнаде запослених  22,347,000 656,000 23,003,000 

   353 412 Социјални доприноси на терет послодавца  4,003,000 118,000 4,121,000 

   354 414 Социјална давања запосленима 400,000 130,000 530,000 

   355 415 Накнаде трошкова за запослене 380,000  380,000 

   356 416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи   518,000 518,000 

   357 421 Стални трошкови 2,660,000 159,000 2,819,000 

   358 422 Трошкови путовања   100,000 230,000 330,000 

   359 423 Услуге по уговору о чега је за: 736,000 840,000 1,576,000 

                     Манифестиција "Вељкови дани" 300,000  300,000 

   360 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 200,000  200,000 

   361 426 Материјал 190,000 100,000 290,000 

   362 512 Машине и опрема  24,000,000 24,000,000 

   363 515 Нематеријална имовина 580,000  580,000 

     Укупно за главу 33 : 31,596,000 26,751,000 58,347,000 

 34    НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ Сомбор    

   364 411 Плате, додаци и накнаде запослених  29,642,000 300,000 29,942,000 

   365 412 Социјални доприноси на терет послодавца  5,308,000 54,000 5,362,000 

   366 414 Социјална давања запосленима  422,000 422,000 

   367 415 Накнаде трошкова за запослене 680,000 30,000 710,000 

   368 416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи   380,000 380,000 

   369 421 Стални трошкови 5,820,000 387,000 6,207,000 

   370 422 Трошкови путовања   680,000 1,700,000 2,380,000 

   371 423 Услуге по уговору о чега је за: 6,037,000 1,445,000 7,482,000 

                   "Позоришни маратон" 500,000  500,000 

   372 424 Специјализоване услуге 180,000 4,000,000 4,180,000 

   373 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 250,000 200,000 450,000 

   374 426 Материјал 1,103,000 300,000 1,403,000 

   375 482 Порези, обавезне таксе и казне   100,000 100,000 

   376 512 Машине и опрема   0 

     Укупно за главу 34: 49,700,000 9,318,000 59,018,000 

 35    ГРАДСКИ МУЗЕЈ Сомбор    

   377 411 Плате, додаци и накнаде запослених  10,813,000  10,813,000 

   378 412 Социјални доприноси на терет послодавца  1,937,000  1,937,000 

   379 413 Накнаде у натури 234,000  234,000 

   380 415 Накнаде трошкова за запослене 350,000 50,000 400,000 

   381 421 Стални трошкови 1,405,000 493,000 1,898,000 

   382 422 Трошкови путовања   51,000 1,149,000 1,200,000 

   383 423 Услуге по уговору 130,000 11,817,000 11,947,000 

   384 424 Специјализоване услуге 50,000 42,000 92,000 

   385 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 550,000 40,000 590,000 

   386 426 Материјал 240,000 1,367,000 1,607,000 

   387 482 Порези, обавезне таксе и казне  40,000  40,000 

   388 512 Машине и опрема   0 

   389 515 Нематеријална имовина 150,000  150,000 

     Укупно  за главу 35: 15,950,000 14,958,000 30,908,000 
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 36    КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ''ЛАЗА КОСТИЋ'' Сомбор    

   390 411 Плате, додаци и накнаде запослених  4,160,000  4,160,000 

   391 412 Социјални доприноси на терет послодавца  745,000  745,000 

   392 415 Накнаде трошкова за запослене 87,000  87,000 

   393 416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи    0 

   394 421 Стални трошкови 1,015,000 30,000 1,045,000 

   395 422 Трошкови путовања   150,000 25,000 175,000 

   396 423 Услуге по уговору 4,813,000 2,505,000 7,318,000 

     * програми КЦ 1,000,000  1,000,000 

     * КУД-ови  и остали видови аматеризма 1,700,000  1,700,000 

     * Програми младих 500,000  500,000 

     * Програми за децу 200,000  200,000 

     * Програми за насељена места 400,000  400,000 

     * Манифестација "Ликовна јесен" 500,000  500,000 

   397 424 Специјализоване услуге 400,000 500,000 900,000 

   398 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 400,000  400,000 

   399 426 Материјал 270,000  270,000 

   400 512 Машине и опрема 150,000  150,000 

     Укупно за главу 36: 12,190,000 3,060,000 15,250,000 

 37    ИСТОРИЈСКИ АРХИВ Сомбор    

   401 411 Плате, додаци и накнаде запослених  7,252,000  7,252,000 

   402 412 Социјални доприноси на терет послодавца  1,298,000  1,298,000 

   403 414 Социјална давања запосленима   0 

   404 415 Накнаде трошкова за запослене 170,000  170,000 

   405 416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи   150,000 150,000 

   406 421 Стални трошкови 590,000  590,000 

   407 422 Трошкови путовања   60,000  60,000 

   408 423 Услуге по уговору 354,000  354,000 

   409 424 Специјализоване услуге 20,000  20,000 

   410 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 150,000  150,000 

   411 426 Материјал 226,000  226,000 

   412 513 Остала некретнина и опрема   0 

     Укупно за главу 37: 10,120,000 150,000 10,270,000 

 38    Галерија ''МИЛАН КОЊОВИЋ'' Сомбор    

   413 411 Плате, додаци и накнаде запослених  4,640,000 710,000 5,350,000 

   414 412 Социјални доприноси на терет послодавца  830,000 127,000 957,000 

   415 413 Накнаде у натури 2,000 2,000 4,000 

   416 414 Социјална давања запосленима 139,000  139,000 

   417 415 Накнаде трошкова за запослене 79,000 264,000 343,000 

   418 416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  55,000  55,000 

   419 421 Стални трошкови 624,000 10,000 634,000 

   420 422 Трошкови путовања   50,000 10,000 60,000 

   421 423 Услуге по уговору 1,175,000 30,000 1,205,000 

   422 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 150,000  150,000 

   423 426 Материјал 246,000 30,000 276,000 

   424 512 Машине и опрема 100,000  100,000 

   425 513 Остала некретнина и опрема   0 

     Укупно за главу 38 : 8,090,000 1,183,000 9,273,000 

 39 620   АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА   

   426 451 Субвенције јавним  нефинансијским организацијама 2,000,000  2,000,000 

     Укупно за главу 39: 2,000,000  2,000,000 

     ФИЗИЧКА КУЛТУРА    

  810   Услуге рекреације и спорта    

    411 Плате, додаци и накнаде запослених  15,436,000 4,740,000 20,176,000 

    412 Социјални доприноси на терет послодавца  2,764,000 850,000 3,614,000 

    414 Социјална давања запосленима 100,000 60,000 160,000 
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    415 Накнаде трошкова за запослене 1,150,000 300,000 1,450,000 

    416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  60,000 100,000 160,000 

    421 Стални трошкови 15,720,000 370,000 16,090,000 

    422 Трошкови путовања    135,000 135,000 

    423 Услуге по уговору 240,000 570,000 810,000 

    424 Специјализоване услуге 150,000 435,000 585,000 

    425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4,300,000 750,000 5,050,000 

    426 Материјал 1,100,000 610,000 1,710,000 

    431 Употреба основних средстава  300,000 300,000 

    444 Претећи трошкови задуживања  15,000 15,000 

    481 Дотације невладиним  организацијама 21,900,000  21,900,000 

    482 Порези, обавезне таксе и казне   80,000 80,000 

    511 Зграде и грађевински објекти      4,150,000 0 4,150,000 

    512 Машине и опрема 830,000 0 830,000 

     Укупно  за функцију 810: 67,900,000 9,315,000 77,215,000 

     Укупно физичка култура : 67,900,000 9,315,000 77,215,000 

 40    Спортски центар ''СОКО'' Сомбор    

   427 411 Плате, додаци и накнаде запослених  15,436,000 4,740,000 20,176,000 

   428 412 Социјални доприноси на терет послодавца  2,764,000 850,000 3,614,000 

   429 414 Социјална давања запосленима 100,000 60,000 160,000 

   430 415 Накнаде трошкова за запослене 1,150,000 300,000 1,450,000 

   431 416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  60,000 100,000 160,000 

   432 421 Стални трошкови 15,720,000 370,000 16,090,000 

   433 422 Трошкови путовања    135,000 135,000 

   434 423 Услуге по уговору 240,000 570,000 810,000 

   435 424 Специјализоване услуге 150,000 435,000 585,000 

   436 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4,300,000 750,000 5,050,000 

   437 426 Материјал 1,100,000 610,000 1,710,000 

   438 431 Употреба основних средстава  300,000 300,000 

   439 444 Претећи трошкови задуживања  15,000 15,000 

   440 482 Порези, обавезне таксе и казне   80,000 80,000 

   441 511 Зграде и грађевински објекти      4,150,000  4,150,000 

   442 512 Машине и опрема 830,000  830,000 

     Укупно за главу 40 : 46,000,000 9,315,000 55,315,000 

 41    Средства за спортске активности    

   443 481 Дотације невладиним  организацијама 21,900,000  21,900,000 

     * Спортски савез општине 1,830,000  1,830,000 

            - административни трошкови 1,830,000  1,830,000 

     *Организације физичке културе 20,070,000  20,070,000 

           - стручно-педагошки рад  (тренери) 1,800,000  1,500,000 

           - стипендије 700,000  700,000 

           - основни трошкови клубова 8,000,000  8,000,000 

           - посебни програми клубова 7,470,000  7,470,000 

           - школски спорт 1,100,000  800,000 

           - манифестације 1,000,000  1,000,000 

     Укупно за главу 41: 21,900,000  21,900,000 

     ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ    

 42 911   Предшколско образовање    

   444 411 Плате, додаци и накнаде запослених  69,374,000 17,800,000 87,174,000 

   445 412 Социјални доприноси на терет послодавца  12,418,000 3,131,000 15,549,000 

   446 413 Накнаде у натури  500,000 500,000 

   447 414 Социјална давања запосленима  3,480,000 3,480,000 

   448 415 Накнаде трошкова за запослене  6,000,000 6,000,000 

   449 416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи    0 

   450 421 Стални трошкови 6,000,000 1,980,000 7,980,000 

   451 422 Трошкови путовања    700,000 700,000 
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   452 423 Услуге по уговору (превоз деце у забавишту и друго) 400,000 3,720,000 4,120,000 

   453 424 Специјализоване услуге  920,000 920,000 

   454 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 2,000,000 1,900,000 3,900,000 

   455 426 Материјал 300,000 13,050,000 13,350,000 

   456 431 Амортизација  740,000 740,000 

   457 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1,800,000  1,800,000 

   458 482 Порези, обавезне таксе и казне   80,000 80,000 

   459 511 Зграде и грађевински објекти 7,208,000  7,208,000 

   460 512 Машине и опрема   0 

     Укупно за функцију 911: 99,500,000 54,001,000 153,501,000 

     Укупно  за главу 42: 99,500,000 54,001,000 153,501,000 

     ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ    

  912  463 Трансфери осталим нивоима власти     

    411 Плате, додаци и накнаде запослених   586,386,000 586,386,000 

    412 Социјални доприноси на терет послодавца  110,819,000 110,819,000 

    413 Накнаде у натури 4,206,000 0 4,206,000 

    414 Социјална давања запосленима 156,000 34,425,000 34,581,000 

    415 Накнаде трошкова за запослене 13,244,000 0 13,244,000 

    416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  3,579,000 4,663,000 8,242,000 

    421 Стални трошкови 52,303,000 528,000 52,831,000 

    422 Трошкови путовања   24,224,000 1,560,000 25,784,000 

    423 Услуге по уговору 7,420,000 6,607,000 14,027,000 

    424 Специјализоване услуге 780,000 211,000 991,000 

    425 Текуће поправке и одржавање 9,225,000 0 9,225,000 

    426 Материјал 9,149,000 3,004,000 12,153,000 

    431 Амортизација некретнина и опреме  25,000 25,000 

    472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4,257,000 6,170,000 10,427,000 

    482 Порези, обавезне таксе и казне  106,000 51,000 157,000 

    483 Новчане казне и пенали по решењу судова  210,000 1,800,000 2,010,000 

    512 Машине и опрема 1,000,000 0 1,000,000 

     Укупно  функција 912: 129,859,000 756,249,000 886,108,000 

     Укупно основно образовање: 129,859,000 756,249,000 886,108,000 

 43    ОШ ''АВРАМ МРАЗОВИЋ'' СОМБОР    

   461 463 Трансфери осталим нивоима власти     

    411 Плате, додаци и накнаде запослених   46,163,000 46,163,000 

    412 Социјални доприноси на терет послодавца  8,263,000 8,263,000 

    413 Накнаде у натури 247,000  247,000 

    414 Социјална давања запосленима  4,640,000 4,640,000 

    415 Накнаде трошкова за запослене 566,000  566,000 

    416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  263,000  263,000 

    421 Стални трошкови 5,310,000  5,310,000 

    422 Трошкови путовања   3,267,000 840,000 4,107,000 

    423 Услуге по уговору 510,000 1,582,000 2,092,000 

    424 Специјализоване услуге 117,000  117,000 

    425 Текуће поправке и одржавање 460,000  460,000 

    426 Материјал 708,000  708,000 

    472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 162,000 500,000 662,000 

    483 Новчане казне и пенали по решењу судова  10,000  10,000 

     Укупно за главу 43: 11,620,000 61,988,000 73,608,000 

 44    ОШ ''БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО'' СОМБОР    

   462 463 Трансфери осталим нивоима власти     

    411 Плате, додаци и накнаде запослених   41,000,000 41,000,000 

    412 Социјални доприноси на терет послодавца  7,329,000 7,329,000 

    414 Социјална давања запосленима  7,070,000 7,070,000 



 
Страницa 205          Службени лист Града Сомбора                  Број 11 -22.12.2009. 
 

    415 Накнаде трошкова за запослене 512,000  512,000 

    416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  350,000 540,000 890,000 

    421 Стални трошкови 2,225,000 165,000 2,390,000 

    422 Трошкови путовања   3,255,000 60,000 3,315,000 

    423 Услуге по уговору 534,000 890,000 1,424,000 

    424 Специјализоване услуге 51,000  51,000 

    425 Текуће поправке и одржавање 380,000  380,000 

    426 Материјал 444,000 85,000 529,000 

    431 Амортизација некретнина и опреме  10,000 10,000 

    472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 900,000  900,000 

    482 Порези, обавезне таксе и казне  9,000 15,000 24,000 

     Укупно за главу 44: 8,660,000 57,164,000 65,824,000 

 45    ОШ ''21.ОКТОБАР'' СОМБОР    

   463 463 Трансфери осталим нивоима власти     

    411 Плате, додаци и накнаде запослених   17,292,000 17,292,000 

    412 Социјални доприноси на терет послодавца  3,096,000 3,096,000 

    413 Накнаде у натури 30,000  30,000 

    414 Социјална давања запосленима  2,400,000 2,400,000 

    415 Накнаде трошкова за запослене 300,000  300,000 

    416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  200,000  200,000 

    421 Стални трошкови 1,633,000  1,633,000 

    422 Трошкови путовања   1,930,000 200,000 2,130,000 

    423 Услуге по уговору 251,000 3,150,000 3,401,000 

    424 Специјализоване услуге 40,000  40,000 

    425 Текуће поправке и одржавање 240,000  240,000 

    426 Материјал 376,000 100,000 476,000 

    472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 130,000 3,600,000 3,730,000 

    483 Новчане казне и пенали по решењу судова  30,000 1,800,000 1,830,000 

     Укупно за главу 45: 5,160,000 31,638,000 36,798,000 

 46    ОШ ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ'' СОМБОР    

   464 463 Трансфери осталим нивоима власти     

    411 Плате, додаци и накнаде запослених   44,000,000 44,000,000 

    412 Социјални доприноси на терет послодавца  7,930,000 7,930,000 

    413 Накнаде у натури 160,000  160,000 

    414 Социјална давања запосленима  2,125,000 2,125,000 

    415 Накнаде трошкова за запослене 670,000  670,000 

    416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  180,000  180,000 

    421 Стални трошкови 4,335,000  4,335,000 

    422 Трошкови путовања   578,000  578,000 

    423 Услуге по уговору 375,000 125,000 500,000 

    424 Специјализоване услуге 25,000  25,000 

    425 Текуће поправке и одржавање 410,000  410,000 

    426 Материјал 507,000 500,000 1,007,000 

    472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 100,000  100,000 

    512 Машине и опрема   0 

     Укупно  за главу 46: 7,340,000 54,680,000 62,020,000 

 47    ОШ ''ИВО ЛОЛА РИБАР'' СОМБОР    

   465 463 Трансфери осталим нивоима власти     

    411 Плате, додаци и накнаде запослених   47,957,000 47,957,000 

    412 Социјални доприноси на терет послодавца  8,601,000 8,601,000 

    414 Социјална давања запосленима  3,400,000 3,400,000 

    415 Накнаде трошкова за запослене 278,000  278,000 

    416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  250,000 1,066,000 1,316,000 

    421 Стални трошкови 3,560,000 184,000 3,744,000 
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    422 Трошкови путовања   2,080,000 50,000 2,130,000 

    423 Услуге по уговору 428,000 50,000 478,000 

    424 Специјализоване услуге 40,000 140,000 180,000 

    425 Текуће поправке и одржавање 1,510,000  1,510,000 

    426 Материјал 614,000 283,000 897,000 

    431 Амортизација некретнина и опреме  15,000 15,000 

    472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 200,000  200,000 

    482 Порези, обавезне таксе и казне   36,000 36,000 

    512 Машине и опрема 1,000,000  1,000,000 

     Укупно за главу 47: 9,960,000 61,782,000 71,742,000 

 48    ОШ ''НИКОЛА ВУКИЋЕВИЋ'' СОМБОР    

   466 463 Трансфери осталим нивоима власти     

    411 Плате, додаци и накнаде запослених   48,705,000 48,705,000 

    412 Социјални доприноси на терет послодавца  8,717,000 8,717,000 

    413 Накнаде у натури 250,000  250,000 

    414 Социјална давања запосленима 30,000 2,720,000 2,750,000 

    415 Накнаде трошкова за запослене 350,000  350,000 

    416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  270,000  270,000 

    421 Стални трошкови 2,650,000  2,650,000 

    422 Трошкови путовања   2,500,000  2,500,000 

    423 Услуге по уговору 480,000  480,000 

    424 Специјализоване услуге 25,000  25,000 

    425 Текуће поправке и одржавање 400,000  400,000 

    426 Материјал 535,000  535,000 

    472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 350,000  350,000 

    482 Порези, обавезне таксе и казне  10,000  10,000 

    512 Машине и опрема   0 

     Укупно за главу 48: 7,850,000 60,142,000 67,992,000 

 49    ОШ ''АЛЕКСА ШАНТИЋ'' АЛЕКСА ШАНТИЋ    

   467 463 Трансфери осталим нивоима власти     

    411 Плате, додаци и накнаде запослених   14,987,000 14,987,000 

    412 Социјални доприноси на терет послодавца  5,364,000 5,364,000 

    415 Накнаде трошкова за запослене 480,000  480,000 

    416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  85,000  85,000 

    421 Стални трошкови 2,060,000  2,060,000 

    422 Трошкови путовања   445,000  445,000 

    423 Услуге по уговору 380,000  380,000 

    424 Специјализоване услуге 50,000  50,000 

    425 Текуће поправке и одржавање 370,000  370,000 

    426 Материјал 340,000  340,000 

    472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 60,000  60,000 

     Укупно за главу 49: 4,270,000 20,351,000 24,621,000 

 50    ОШ ''22.ОКТОБАР'' БАЧКИ МОНОШТОР    

   468 463 Трансфери осталим нивоима власти     

    411 Плате, додаци и накнаде запослених   21,534,000 21,534,000 

    412 Социјални доприноси на терет послодавца  3,908,000 3,908,000 

    413 Накнаде у натури 500,000  500,000 

    414 Социјална давања запосленима 20,000 670,000 690,000 

    415 Накнаде трошкова за запослене 180,000  180,000 

    416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  43,000 413,000 456,000 

    421 Стални трошкови 2,910,000 10,000 2,920,000 

    422 Трошкови путовања   232,000  232,000 

    423 Услуге по уговору 270,000 25,000 295,000 

    424 Специјализоване услуге 40,000 6,000 46,000 

    425 Текуће поправке и одржавање 280,000  280,000 
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    426 Материјал 305,000  305,000 

    472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 700,000  700,000 

    512 Машине и опрема   0 

     Укупно за главу 50: 5,480,000 26,566,000 32,046,000 

 51    ОШ ''МОША ПИЈАДЕ'' БАЧКИ БРЕГ    

   469 463 Трансфери осталим нивоима власти     

    411 Плате, додаци и накнаде запослених   12,672,000 12,672,000 

    412 Социјални доприноси на терет послодавца  3,123,000 3,123,000 

    413 Накнаде у натури 73,000  73,000 
    414 Социјална давања запосленима  1,530,000 1,530,000 
    415 Накнаде трошкова за запослене 885,000  885,000 

    416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  58,000 224,000 282,000 

    421 Стални трошкови 1,031,000 3,000 1,034,000 

    422 Трошкови путовања   179,000  179,000 

    423 Услуге по уговору 285,000  285,000 

    424 Специјализоване услуге 31,000  31,000 

    425 Текуће поправке и одржавање 250,000  250,000 

    426 Материјал 247,000  247,000 

    472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 90,000  90,000 

    482 Порези, обавезне таксе и казне  1,000  1,000 

     Укупно за главу 51: 3,130,000 17,552,000 20,682,000 

 52    ОШ ''ЛАЗА КОСТИЋ'' ГАКОВО    

   470 463 Трансфери осталим нивоима власти     

    411 Плате, додаци и накнаде запослених   17,004,000 17,004,000 

    412 Социјални доприноси на терет послодавца  3,045,000 3,045,000 

    413 Накнаде у натури 10,000  10,000 

    414 Социјална давања запосленима 30,000 400,000 430,000 

    415 Накнаде трошкова за запослене 650,000  650,000 

    416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  100,000 260,000 360,000 

    421 Стални трошкови 1,561,000  1,561,000 

    422 Трошкови путовања   630,000 200,000 830,000 

    423 Услуге по уговору 278,000 150,000 428,000 

    424 Специјализоване услуге 40,000  40,000 

    425 Текуће поправке и одржавање 340,000  340,000 

    426 Материјал 451,000  451,000 

    472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 120,000 2,000,000 2,120,000 

    483 Новчане казне и пенали по решењу судова  130,000  130,000 

     Укупно за главу 52: 4,340,000 23,059,000 27,399,000 

 53    ОШ ''ПЕТЕФИ ШАНДОР'' ДОРОСЛОВО    

   471 463 Трансфери осталим нивоима власти     

    411 Плате, додаци и накнаде запослених   19,482,000 19,482,000 

    412 Социјални доприноси на терет послодавца  3,487,000 3,487,000 

    413 Накнаде у натури 1,000  1,000 

    415 Накнаде трошкова за запослене 873,000  873,000 

    416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  40,000  40,000 

    421 Стални трошкови 1,124,000  1,124,000 

    422 Трошкови путовања   105,000  105,000 

    423 Услуге по уговору 330,000  330,000 

    424 Специјализоване услуге 41,000  41,000 

    425 Текуће поправке и одржавање 270,000  270,000 

    426 Материјал 290,000  290,000 

    472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 150,000  150,000 

    482 Порези, обавезне таксе и казне  1,000  1,000 

    483 Новчане казне и пенали по решењу судова  15,000  15,000 
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     Укупно за главу 53: 3,240,000 22,969,000 26,209,000 

 54    ОШ ''БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО'' БЕЗДАН    

   472 463 Трансфери осталим нивоима власти     

    411 Плате, додаци и накнаде запослених   25,568,000 25,568,000 

    412 Социјални доприноси на терет послодавца  4,516,000 4,516,000 

    413 Накнаде у натури   0 

    414 Социјална давања запосленима  1,500,000 1,500,000 

    415 Накнаде трошкова за запослене 800,000  800,000 

    416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  270,000 850,000 1,120,000 

    421 Стални трошкови 3,800,000 15,000 3,815,000 

    422 Трошкови путовања   212,000 100,000 312,000 

    423 Услуге по уговору 210,000  210,000 

    424 Специјализоване услуге 33,000  33,000 

    425 Текуће поправке и одржавање 490,000  490,000 

    426 Материјал 285,000 56,000 341,000 

    472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 250,000  250,000 

    483 Новчане казне и пенали по решењу судова  10,000  10,000 

     Укупно за главу 54: 6,360,000 32,605,000 38,965,000 

 55    ОШ ''НИКОЛА ТЕСЛА'' КЉАЈИЋЕВО    

   473 463 Трансфери осталим нивоима власти     

    411 Плате, додаци и накнаде запослених   23,400,000 23,400,000 

    412 Социјални доприноси на терет послодавца  4,200,000 4,200,000 

    414 Социјална давања запосленима 50,000 90,000 140,000 

    415 Накнаде трошкова за запослене 980,000  980,000 

    416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  150,000  150,000 

    421 Стални трошкови 2,390,000  2,390,000 

    422 Трошкови путовања   440,000  440,000 

    423 Услуге по уговору 250,000  250,000 

    424 Специјализоване услуге 20,000  20,000 

    425 Текуће поправке и одржавање 490,000  490,000 

    426 Материјал 410,000  410,000 

    472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 60,000 60,000 120,000 

     Укупно за главу 55: 5,240,000 27,750,000 32,990,000 

 56    ОШ ''ОГЊЕН ПРИЦА'' КОЛУТ    

   474 463 Трансфери осталим нивоима власти     

    411 Плате, додаци и накнаде запослених   11,364,000 11,364,000 

    412 Социјални доприноси на терет послодавца  3,369,000 3,369,000 

    413 Накнаде у натури 480,000  480,000 

    414 Социјална давања запосленима  1,750,000 1,750,000 

    415 Накнаде трошкова за запослене 190,000  190,000 

    416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  88,000 210,000 298,000 

    421 Стални трошкови 1,435,000  1,435,000 

    422 Трошкови путовања   70,000  70,000 

    423 Услуге по уговору 165,000  165,000 

    424 Специјализоване услуге 27,000  27,000 

    425 Текуће поправке и одржавање 240,000  240,000 

    426 Материјал 213,000  213,000 

    472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 80,000  80,000 

    482 Порези, обавезне таксе и казне  2,000  2,000 

     Укупно за главу 56: 2,990,000 16,693,000 19,683,000 

 57    ОШ ''ПЕТАР КОЧИЋ'' РИЂИЦА    

   475 463 Трансфери осталим нивоима власти     

    411 Плате, додаци и накнаде запослених   12,864,000 12,864,000 

    412 Социјални доприноси на терет послодавца  3,168,000 3,168,000 
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    413 Накнаде у натури 700,000  700,000 

    414 Социјална давања запосленима  1,000,000 1,000,000 

    415 Накнаде трошкова за запослене 400,000  400,000 

    416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  112,000 234,000 346,000 

    421 Стални трошкови 1,683,000 1,000 1,684,000 

    422 Трошкови путовања   60,000  60,000 

    423 Услуге по уговору 190,000 140,000 330,000 

    424 Специјализоване услуге 26,000  26,000 

    425 Текуће поправке и одржавање 290,000  290,000 

    426 Материјал 222,000  222,000 

    472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 45,000  45,000 

    482 Порези, обавезне таксе и казне  2,000  2,000 

     Укупно за главу 57: 3,730,000 17,407,000 21,137,000 

 58    ОШ ''БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО'' СВЕТОЗАР 
МИЛЕТИЋ 

   

   476 463 Трансфери осталим нивоима власти     

    411 Плате, додаци и накнаде запослених   20,711,000 20,711,000 

    412 Социјални доприноси на терет послодавца  3,707,000 3,707,000 

    413 Накнаде у натури 320,000  320,000 

    414 Социјална давања запосленима  860,000 860,000 

    415 Накнаде трошкова за запослене 680,000  680,000 

    416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  197,000  197,000 

    421 Стални трошкови 2,322,000  2,322,000 

    422 Трошкови путовања   590,000  590,000 

    423 Услуге по уговору 272,000  272,000 

    424 Специјализоване услуге 30,000  30,000 

    425 Текуће поправке и одржавање 310,000  310,000 

    426 Материјал 248,000 90,000 338,000 

    472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 121,000  121,000 

     Укупно за главу 58: 5,090,000 25,368,000 30,458,000 

 59    ОШ ''ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ'' СТАНИШИЋ    

   477 463 Трансфери осталим нивоима власти     

    411 Плате, додаци и накнаде запослених   22,044,000 22,044,000 

    412 Социјални доприноси на терет послодавца  3,984,000 3,984,000 

    413 Накнаде у натури 880,000  880,000 

    414 Социјална давања запосленима  3,000,000 3,000,000 

    415 Накнаде трошкова за запослене 210,000  210,000 

    416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  120,000  120,000 

    421 Стални трошкови 3,150,000  3,150,000 

    422 Трошкови путовања   220,000  220,000 

    423 Услуге по уговору 190,000  190,000 

    424 Специјализоване услуге 27,000  27,000 

    425 Текуће поправке и одржавање 490,000  490,000 

    426 Материјал 363,000  363,000 

    472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 200,000  200,000 

     Укупно за главу 59: 5,850,000 29,028,000 34,878,000 

 60    ОШ ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' СТАПАР    

   478 463 Трансфери осталим нивоима власти     

    411 Плате, додаци и накнаде запослених   19,933,000 19,933,000 

    412 Социјални доприноси на терет послодавца  3,568,000 3,568,000 

    415 Накнаде трошкова за запослене 820,000  820,000 

    416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  175,000  175,000 

    421 Стални трошкови 2,830,000  2,830,000 

    422 Трошкови путовања   170,000 10,000 180,000 
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    423 Услуге по уговору 290,000 30,000 320,000 

    424 Специјализоване услуге 20,000  20,000 

    425 Текуће поправке и одржавање 490,000  490,000 

    426 Материјал 441,000  441,000 

    472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 129,000 10,000 139,000 

    483 Новчане казне и пенали по решењу судова  5,000  5,000 

     Укупно за главу 60: 5,370,000 23,551,000 28,921,000 

 61    ОШ ''КИШ ФЕРЕНЦ'' ТЕЛЕЧКА    

   479 463 Трансфери осталим нивоима власти     

    411 Плате, додаци и накнаде запослених   13,596,000 13,596,000 

    412 Социјални доприноси на терет послодавца  2,448,000 2,448,000 

    413 Накнаде у натури 205,000  205,000 

    414 Социјална давања запосленима 5,000 270,000 275,000 

    415 Накнаде трошкова за запослене 420,000  420,000 

    416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  106,000  106,000 

    421 Стални трошкови 1,643,000  1,643,000 

    422 Трошкови путовања   118,000  118,000 

    423 Услуге по уговору 151,000  151,000 

    424 Специјализоване услуге 32,000  32,000 

    425 Текуће поправке и одржавање 320,000  320,000 

    426 Материјал 290,000  290,000 

    472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 150,000  150,000 

    482 Порези, обавезне таксе и казне  20,000  20,000 

     Укупно за главу 61: 3,460,000 16,314,000 19,774,000 

 62    ОШ ''МИРОСЛАВ АНТИЋ'' ЧОНОПЉА    

   480 463 Трансфери осталим нивоима власти     

    411 Плате, додаци и накнаде запослених   20,366,000 20,366,000 

    412 Социјални доприноси на терет послодавца  3,646,000 3,646,000 

    413 Накнаде у натури 100,000  100,000 

    414 Социјална давања запосленима  500,000 500,000 

    415 Накнаде трошкова за запослене 750,000  750,000 

    416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  142,000 350,000 492,000 

    421 Стални трошкови 1,420,000  1,420,000 

    422 Трошкови путовања   125,000  125,000 

    423 Услуге по уговору 260,000  260,000 

    424 Специјализоване услуге 23,000  23,000 

    425 Текуће поправке и одржавање 380,000  380,000 

    426 Материјал 330,000  330,000 

    472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 200,000  200,000 

     Укупно за главу 62: 3,730,000 24,862,000 28,592,000 

 63    СОШ '''ВУК КАРАЏИЋ'' СОМБОР    

   481 463 Трансфери осталим нивоима власти     

    411 Плате, додаци и накнаде запослених   36,430,000 36,430,000 

    412 Социјални доприноси на терет послодавца  6,523,000 6,523,000 

    413 Накнаде у натури 250,000  250,000 

    414 Социјална давања запосленима 20,000 500,000 520,000 

    415 Накнаде трошкова за запослене 700,000  700,000 

    416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  250,000 516,000 766,000 

    421 Стални трошкови 1,470,000 150,000 1,620,000 

    422 Трошкови путовања   1,590,000  1,590,000 

    423 Услуге по уговору 130,000 100,000 230,000 

    424 Специјализоване услуге 30,000 55,000 85,000 

    425 Текуће поправке и одржавање 380,000  380,000 

    426 Материјал 880,000 1,850,000 2,730,000 

    472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 60,000  60,000 
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    482 Порези, обавезне таксе и казне  60,000  60,000 

    483 Новчане казне и пенали по решењу судова  10,000  10,000 

     Укупно за главу 63: 5,830,000 46,124,000 51,954,000 

 64    ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА ''ПЕТАР КОЊОВИЋ'' 
СОМБОР 

  

   482 463 Трансфери осталим нивоима власти     

    411 Плате, додаци и накнаде запослених   22,770,000 22,770,000 

    412 Социјални доприноси на терет послодавца  4,077,000 4,077,000 

    415 Накнаде трошкова за запослене 1,200,000  1,200,000 

    416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  70,000  70,000 

    421 Стални трошкови 990,000  990,000 

    422 Трошкови путовања   100,000  100,000 

    423 Услуге по уговору 230,000  230,000 

    424 Специјализоване услуге 10,000  10,000 

    425 Текуће поправке и одрж. (осн.обр. 655.000; средње 
5.000.000) 

210,000  210,000 

    426 Материјал 250,000  250,000 

     Укупно за главу 64: 3,060,000 26,847,000 29,907,000 

 65    ШК.ЗА ОСНОВНО ОБРАЗ.ОДРАСЛИХ 
СОМБОР 

   

   483 463 Трансфери осталим нивоима власти     

    411 Плате, додаци и накнаде запослених   26,544,000 26,544,000 

    412 Социјални доприноси на терет послодавца  4,750,000 4,750,000 

    413 Накнаде у натури   0 

    414 Социјална давања запосленима 1,000  1,000 

    415 Накнаде трошкова за запослене 350,000  350,000 

    416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  60,000  60,000 

    421 Стални трошкови 771,000  771,000 

    422 Трошкови путовања   805,000 100,000 905,000 

    423 Услуге по уговору 380,000 365,000 745,000 

    424 Специјализоване услуге 2,000 10,000 12,000 

    425 Текуће поправке и одржавање 225,000  225,000 

    426 Материјал 400,000 40,000 440,000 

    482 Порези, обавезне таксе и казне  1,000  1,000 

     Укупно за главу 65: 2,995,000 31,809,000 34,804,000 

 66    ШКОЛЕ ВАН ОПШТИНЕ СОМБОР    

   484 463 Трансфери осталим нивоима власти     

    422 Трошкови путовања   4,523,000  4,523,000 

    423 Услуге по уговору 581,000  581,000 

     Укупно за главу 66: 5,104,000  5,104,000 

     СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ    

  920   Средње образовање    

    463 Трансфери осталим нивоима власти     

    411 Плате, додаци и накнаде запослених   312,074,000 312,074,000 

    412 Социјални доприноси на терет послодавца  60,203,000 60,203,000 

    413 Накнаде у натури 367,000 155,000 522,000 

    414 Социјална давања запосленима 71,000 16,045,000 16,116,000 

    415 Накнаде трошкова за запослене 5,150,000 1,300,000 6,450,000 

    416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  2,266,000 1,142,000 3,408,000 

    421 Стални трошкови 19,574,000 6,607,000 26,181,000 

    422 Трошкови путовања   1,493,000 2,525,000 4,018,000 

    423 Услуге по уговору 2,398,000 8,057,000 10,455,000 

    424 Специјализоване услуге 645,000 6,134,000 6,779,000 

    425 Текуће поправке и одржавање 3,895,000 0 3,895,000 

    426 Материјал 3,743,000 13,066,000 16,809,000 
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    431 Амортизација некретнина и опреме 0 531,000 531,000 

    444 Преатећи трошкови задуживања  5,000 5,000 

    472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета  4,220,000 4,220,000 

    481 Дотације невладиним  организацијама  130,000 130,000 

    482 Порези, обавезне таксе и казне  107,000 568,000 675,000 

    483 Новчане казне и пенали по решењу судова   1,632,000 1,632,000 

    512 Машине и опрема 0 0 0 

    515 Нематеријална имовина   0 

     Укупно функција 920: 39,709,000 434,394,000 474,103,000 

     Укупно средње образовање: 39,709,000 434,394,000 474,103,000 

 67    СМШ ''ДР РУЖИЦА РИП'' СОМБОР    

   485 463 Трансфери осталим нивоима власти     

    411 Плате, додаци и накнаде запослених   42,376,000 42,376,000 

    412 Социјални доприноси на терет послодавца  12,867,000 12,867,000 

    413 Накнаде у натури 286,000  286,000 

    414 Социјална давања запосленима  1,760,000 1,760,000 

    415 Накнаде трошкова за запослене 700,000  700,000 

    416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  355,000 560,000 915,000 

    421 Стални трошкови 1,982,000 145,000 2,127,000 

    422 Трошкови путовања   150,000 40,000 190,000 

    423 Услуге по уговору 215,000 325,000 540,000 

    424 Специјализоване услуге 3,000 440,000 443,000 

    425 Текуће поправке и одржавање 345,000  345,000 

    426 Материјал 391,000 335,000 726,000 

    431 Амортизација некретнина и опреме  40,000 40,000 

    472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета  2,300,000 2,300,000 

    512 Машине и опрема   0 

     Укупно за главу 67: 4,427,000 61,188,000 65,615,000 

 68    ГИМНАЗИЈА ''ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ'' СОМБОР    

   486 463 Трансфери осталим нивоима власти     

    411 Плате, додаци и накнаде запослених   41,112,000 41,112,000 

    412 Социјални доприноси на терет послодавца  7,368,000 7,368,000 

    413 Накнаде у натури 80,000  80,000 

    414 Социјална давања запосленима 30,000  30,000 

    415 Накнаде трошкова за запослене 580,000  580,000 

    416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  390,000  390,000 

    421 Стални трошкови 4,088,000  4,088,000 

    422 Трошкови путовања   352,000  352,000 

    423 Услуге по уговору 663,000  663,000 

    424 Специјализоване услуге 2,000  2,000 

    425 Текуће поправке и одржавање 500,000  500,000 

    426 Материјал 605,000  605,000 

    482 Порези, обавезне таксе и казне  10,000  10,000 

    512 Машине и опрема   0 

     Укупно за главу 68: 7,300,000 48,480,000 55,780,000 

 69    СРЕДЊА ПОЉ.ПРЕХ.ШКОЛА СОМБОР    

   487 463 Трансфери осталим нивоима власти     

    411 Плате, додаци и накнаде запослених   54,630,000 54,630,000 

    412 Социјални доприноси на терет послодавца  8,758,000 8,758,000 

    414 Социјална давања запосленима  3,054,000 3,054,000 

    415 Накнаде трошкова за запослене 960,000  960,000 

    416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  165,000  165,000 

    421 Стални трошкови 3,529,000 1,130,000 4,659,000 

    422 Трошкови путовања   220,000 1,360,000 1,580,000 

    423 Услуге по уговору 275,000 1,390,000 1,665,000 
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    424 Специјализоване услуге 201,000 70,000 271,000 

    425 Текуће поправке и одржавање 530,000  530,000 

    426 Материјал 560,000 8,810,000 9,370,000 

    431 Амортизација некретнина и опреме   0 

    472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета   0 

    482 Порези, обавезне таксе и казне   10,000 10,000 

    483 Новчане казне и пенали по решењу судова    0 

    512 Машине и опрема   0 

     Укупно за главу 69: 6,440,000 79,212,000 85,652,000 

 70    СРЕДЊА ШКОЛА ''СВЕТИ САВА'' СОМБОР    

   488 463 Трансфери осталим нивоима власти     

    411 Плате, додаци и накнаде запослених   30,425,000 30,425,000 

    412 Социјални доприноси на терет послодавца  5,446,000 5,446,000 

    413 Накнаде у натури 1,000 35,000 36,000 

    414 Социјална давања запосленима 40,000 940,000 980,000 

    415 Накнаде трошкова за запослене 960,000  960,000 

    416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  156,000  156,000 

    421 Стални трошкови 2,505,000 165,000 2,670,000 

    422 Трошкови путовања   177,000 35,000 212,000 

    423 Услуге по уговору 227,000 606,000 833,000 

    424 Специјализоване услуге 31,000 81,000 112,000 

    425 Текуће поправке и одржавање 355,000  355,000 

    426 Материјал 530,000 150,000 680,000 

    444 Преатећи трошкови задуживања  5,000 5,000 

    482 Порези, обавезне таксе и казне  13,000  13,000 

    512 Машине и опрема   0 

     Укупно за главу 70: 4,995,000 37,888,000 42,883,000 

 71    СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА    

   489 463 Трансфери осталим нивоима власти     

    411 Плате, додаци и накнаде запослених   47,564,000 47,564,000 

    412 Социјални доприноси на терет послодавца  8,514,000 8,514,000 

    414 Социјална давања запосленима 1,000 5,090,000 5,091,000 

    415 Накнаде трошкова за запослене 450,000  450,000 

    416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  400,000 582,000 982,000 

    421 Стални трошкови 2,512,000 137,000 2,649,000 

    422 Трошкови путовања   354,000 700,000 1,054,000 

    423 Услуге по уговору 375,000 3,310,000 3,685,000 

    424 Специјализоване услуге 396,000 4,943,000 5,339,000 

    425 Текуће поправке и одржавање 580,000  580,000 

    426 Материјал 588,000 1,660,000 2,248,000 

    431 Амортизација некретнине и опреме  71,000 71,000 

    472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета  1,920,000 1,920,000 

    481 Дотације невладиним организацијама  130,000 130,000 

    482 Порези, обавезне таксе и казне  4,000 408,000 412,000 

    483 Новчане казне и пенали по решењу судова   22,000 22,000 

    512 Машине и опрема   0 

    515 Нематеријална имовина   0 

     Укупно за главу 71: 5,660,000 75,051,000 80,711,000 

 72    СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СОМБОР    

   490 463 Трансфери осталим нивоима власти     

    411 Плате, додаци и накнаде запослених   95,967,000 95,967,000 

    412 Социјални доприноси на терет послодавца  17,250,000 17,250,000 

    413 Накнаде у натури  120,000 120,000 

    414 Социјална давања запосленима  5,201,000 5,201,000 

    415 Накнаде трошкова за запослене 800,000 1,300,000 2,100,000 
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    416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  800,000  800,000 

    421 Стални трошкови 4,280,000 5,030,000 9,310,000 

    422 Трошкови путовања   200,000 390,000 590,000 

    423 Услуге по уговору 358,000 2,426,000 2,784,000 

    424 Специјализоване услуге 2,000 600,000 602,000 

    425 Текуће поправке и одржавање 680,000  680,000 

    426 Материјал 863,000 2,111,000 2,974,000 

    431 Амортизација некретнина и опреме  420,000 420,000 

    482 Порези, обавезне таксе и казне  80,000 150,000 230,000 

    483 Новчане казне и пенали по решењу судова   1,610,000 1,610,000 

    512 Машине и опрема   0 

     Укупно за главу 72: 8,063,000 132,575,000 140,638,000 

 73    СОШ ''ВУК КАРАЏИЋ'' Сомбор    

   491 463 Трансфери осталим нивоима власти     

    421 Стални трошкови 558,000  558,000 

    422 Трошкови путовања   20,000  20,000 

    423 Услуге по уговору 185,000  185,000 

    424 Специјализоване услуге 10,000  10,000 

    425 Текуће поправке и одржавање 105,000  105,000 

    426 Материјал 86,000  86,000 

    512 Машине и опрема    

     Укупно за главу 73: 964,000  964,000 

 74    СРЕДЊА МУЗИЧКА ШКОЛА СОМБОР    

   492 463 Трансфери осталим нивоима власти     

    415 Накнаде трошкова за запослене 700,000  700,000 

    421 Стални трошкови 120,000  120,000 

    422 Трошкови путовања   20,000  20,000 

    423 Услуге по уговору 100,000  100,000 

    425 Текуће поправке и одржавање 800,000  800,000 

    426 Материјал 120,000  120,000 

    512 Машине и опрема    

     Укупно за главу 74: 1,860,000  1,860,000 

     ФОНД "ЛАЗА КОСТИЋ"    

 75 940   Високо образовање    

   493 472 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку 2,600,000  2,600,000 

     Укупно за функцију 940: 2,600,000  2,600,000 

     Укупно за главу 75: 2,600,000  2,600,000 

 76 090   СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА некласификована на другом месту   

   494 463 Трансфери осталим нивоима власти - намена за:    

     * трошкови превоза ђака средњих школа 2,000,000  2,000,000 

     * трошкови сахрана избеглих и прогнаних лица 150,000  150,000 

     * трошкови превоза студената 190,000  190,000 

   495 472 Регресирање превоза ђака средњих школа 20,515,000  20,515,000 

     Укупно за функцију 090: 22,855,000  22,855,000 

     Укупно за главу 76: 22,855,000  22,855,000 

 77 760   ЗДРАВСТВО некласификовано да другом месту    

   496 463 Трансфери - Зграде и грађевински објекти 4,000,000  4,000,000 

   497 463 Трансфери - Машине и опрема  4,500,000  4,500,000 

   498 463 Трансфери - текуће поправке и одржавање 2,000,000  2,000,000 

     Укупно за функцију 760: 10,500,000  10,500,000 

     Укупно за главу 77: 10,500,000  10,500,000 

 78    ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА    

  473   Туризам    

   499 411 Плате, додаци и накнаде запослених  3,600,000 360,000 3,960,000 
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   500 412 Социјални доприноси на терет послодавца  645,000 64,000 709,000 

   501 413 Накнаде у натури 1,000 40,000 41,000 

   503 414 Социјална давања запосленима 2,000  2,000 

   503 415 Накнаде трошкова за запослене  184,000 184,000 

   504 416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи    0 

   505 421 Стални трошкови  392,000 62,000 454,000 

   506 422 Трошкови путовања   360,000 20,000 380,000 

   507 423 Услуге по уговору од чега: 2,642,000 80,000 2,722,000 

     * средства за манифестацију "Сомборско лето" 1,000,000  1,000,000 

     * средства за дочек Нове године 500,000  500,000 

     * финансирање рада фијакерске службе 280,000  280,000 

   508 424 Специјализоване услуге - 128,000  128,000 

   509 425 Текуће поправке и одржавање  90,000  90,000 

   510 426 Материјал 210,000 15,000 225,000 

   511 483 Новчане казне и пенали по решењу судова  10,000  10,000 

   512 512 Машине и опрема   0 

     Укупно за функцију 473: 8,080,000 825,000 8,905,000 

     Укупно за главу 78: 8,080,000 825,000 8,905,000 

     ФОНД ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ    

 79 320   Услуге противпожарне заштите    

   513 416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи 
(комисије) 

50,000  50,000 

   514 423 Услуге по уговору 150,000  150,000 

   515 425 Текуће поправке и одржавање 800,000  800,000 

     Укупно за функцију 320: 1,000,000  1,000,000 

     Укупно за главу 79: 1,000,000  1,000,000 

     СУФИНАНС КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА У САРАДЊИ СА  
ДОНАТОРИМА 

 

 80 660   Стамбени развој и развој зајед некласифик на др 
месту 

   

   516 451 Субвенције јавним нефинансијским институцијама -фонд за учешће у 
финансирању пројеката 

 

         ЛАП Рома 500,000  500,000 

         ЛАП за младе 500,000  500,000 

        остали појекти из друштвене области 6,000,000  6,000,000 

     Укупно за функцију 660: 7,000,000  7,000,000 

     Укупно за главу 80: 7,000,000  7,000,000 

     РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

 81 620   Развој заједнице    

   517 423 Програм фин. радова на заштити, уређењу и 
коришћ.пољ.земљ. 

100,000,000  100,000,000 

     Укупно за функцију 620: 100,000,000  100,000,000 

     Укупно за главу 81: 100,000,000  100,000,000 

     Извор финансирања 01 - буџет 1,453,000,000 1,394,690,045 2,847,690,045

       УКУПНО 2009. ГОДИНА 1,453,000,000 1,394,690,045 2,847,690,045

 
РС-АПВ 
Град Сомбор ПРЕДСЕДНИК СГ 
СКУПШТИНА ГРАДА Синиша Лазић, с.р. 
Број:400-39/2009-VIII 
Дана:22.12.2009 
 

178. На основу члана 38. Статута Града 
Сомбора ("Сл. лист града Сомбора", бр. 2/2008), 
Скупштина града Сомбора је, на својој 15. седници 
одржаној 22.12.2009.године, донела 
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Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 

ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  
 
I 
 

 Образује се стручна Комисија за израду 
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта у Граду Сомбору за 2010. 
годину (у даљем тексту: Комисија). 

II 
 

 Комисију чине председник и седам чланова, и 
то: 

1. Слободан Косановић, председник, 
2. Злата Mојсиловић, члан, 
3. Гордана Цветићанин, члан, 
4. Срђан Драгић,члан, 
5. Слободан Суботић, члан, 
6. Владимир Сабадош, члан, 
7. Золика Иван, члан, 
8.      Зорица Никшић, члан 

  
III 

 
 Задатак Комисије је да изради предлог 
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта за 2010. годину, којим ће 
утврдити врсту и обим радова које треба извршити у 
2010. години, динамику извођења радова и улагање 
средстава, а посебно утврдити податке који се односе на 
пољопривредно земљиште у државној својини у складу 
са чланом 60. став 7. Закона о пољопривредном 
земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009) и прибави 
мишљење Комисије из члана 60. став 3. Закона о 
пољопривредном земљишту. 

IV 
 

 Комисија је дужна да предлог Годишњег 
програма из тачке III овог Решења изради и достави 
Скупштини на усвајање у року од 45 дана од дана 
именовања. 
РС-АПВ 
Град Сомбор                                          ПРЕДСЕДНИК СГ 
СКУПШТИНА ГРАДА                         Синиша Лазић, с.р. 
Број:06-253 /2009-I 
Дана:22.12.2009 

 
179. На основу чл.  6. тачка 3. и  чл.11. и 18. 

Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл.гласник 
РС",бр.62/2006) и чл.38. Статута Града  Сомбора 
("Сл.лист Града Сомбора",бр.2/2008), Скупштина Града 
Сомбора је на 15.седници, одржаној 22.12.2009. године,  
донела 
 

ОДЛУКУ О  ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ 
ТАКСАМА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 
 

Члан 1. 
             
            Одлуком о локалним комуналним таксама на 
територији Града Сомбора уводе се локалне комуналне 
таксе за коришћења права, предмета и услуга на 
територији Града Сомбора ( у даљем тексту: комуналне 
таксе) и утврђују настанак таксене обавезе,обвезници, 

висина, олакшице, ослобађање од плаћања, рокови и 
начин плаћања. 
            За коришћење права, предмета и услуга из става 1. 
овог члана не може се уводити посебна накнада. 
 

Члан 2. 
 
Комунална такса се уводи за: 
         1) истицање фирме на пословном простору; 
         2) држање моторних, друмских и прикључних 
возила, осим пољопривредних возила и машина; 
         3) коришћење витрина ради излагања робе ван 
пословнихпросторија; 
         4) држања и коришћење пловних постројења и 
пловних направа и других објеката на води, осим 
пристана који се користе у пограничном речном 
саобраћају; 
         5) држање и коришћење чамаца и сплавова на води, 
осим чамаца који користе организације које одражавају и 
обележавају пловне путеве; 
        6) држање ресторана и других угоститељских и 
забавних објеката на води; 
        7) коришћење простора на јавним површинама или 
испред пословних просторија у пословне сврхе, осим 
ради продаје штампе, књига и других публикација, 
производа старих и уметничких заната и домаће 
радиности, 
        8) држање средстава за игру ("забавне игре"); 
        9) држање музичких уређаја и приређивање 
музичког програма у угоститељским објектима; 
       10) коришћење рекламних паноа; 
       11) коришћење слободних површина за кампове, 
постављање шатора или друге објекте привременог 
коришћења; 
       12) заузеће јавне површине грађевинским 
материјалом и за извођење грађевинских радова. 
 

 
Члан 3. 

 
         Обвезник комуналне таксе је корисник права, 
предмета и услуганаведених у члану 2. ове Одлуке, а за 
чије је коришћење прописано плаћање таксе по Тарифи 
која је саставни део Одлуке о локалним комуналним 
таксама на територији Града Сомбора. 
 

Члан 4. 
 
         Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења 
права, предмета и услуга за чије је коришћење прописано 
плаћање комуналне таксе и траје док траје коришћења 
права, предмета и услуга. 
 

Члан 5. 
 
         Комунална такса се утврђује у различитој висини 
зависно од врсте делатности, површине и техничко-
употребних карактеристика објекта и по деловима 
територије, односно у зонама у којима се налазе објекти, 
предмети или врше услуге за које се плаћа такса. 
 

Члан 6. 
 
         Обвезник комуналне таксе је дужан да пре 
коришћења права, предмета и услуга за чије је 
коришћење прописано плаћање комуналне таксе, 
прибави решење надлежног органа у складу са посебним, 
односно важећим Правилником. 
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Члан 7. 
 

      Комуналне таксе се утврђују у годишњем износу 
односно сразмерно времену коришћења права, предмета 
и услуга. 
 

Члан 8. 
 
         Обвезник комуналне таксе која се наплаћује у 
годишњем износу дужан је да поднесе пријаву за 
утврђивање обавезе по основу комуналне таксе 
надлежном органу најкасније до 15. марта у години за 
коју се врши утврђивање таксе, односно у року од 15 
дана од дана коришћења права, предмета и услуга за које 
је уведена такса. 
            Обвезник комуналне таксе дужан је да сваку 
насталу промену пријави надлежном органу у року од 15 
дана од дана настанка промене. 
 

Члан 9. 
 
        У погледу начина утврђивања комуналне таксе, 
обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за плаћање, 
обрачуна камате и осталог, примењују се одредбе Закона 
о пореском поступку и пореској администрацији. 
       У свему осталом што није посебно регулисано 
Одлуком о локалним комуналним таксама на територији 
Града Сомбора примењују се одредбе Закона о 
финансирању локалне самоуправе. 

 
Члан 10. 

 
          Рачуни за уплату комуналних такси прописани су 
Правилником о условима и начину вођења рачуна за 
уплату јавних прихода и распоред средстава са тих 
рачуна ("Сл.гласник РС" бр. 64/03, 5/06, 20/07, 25/07, 
37/07,63/07,25/08,50/08,3/09 и 26/09). 

Члан 11. 
 
        Државни органи и организације, органи и 
организације територијалне аутономије и јединице 
локалне самоуправе ослобођени су плаћања комуналних 
такси за коришћења права, 
предмета и услуга. 
 

Члан 12. 
 
         Саставни део Одлуке о локалним комуналним 
таксама на територији Града Сомбора је Тарифе 
локалних комуналних такси утврђена за коришећње 
појединих права, предмете и услуге. 
 

Члан 13. 
 
         Утврђивање и наплату комуналних такси по Одлуци 
о локалним комуналним таксама на територији Града 
Сомбора врше надлежна одељења Градске управе Града 
Сомбора. 
 

Члан 14. 
 
       Надлежна служба Одељења за комуналне послове и 
Одељења за финансије има обавезу да Тарифу локалних 
комуналних такси, која је саставни део Одлуке о 
локалним комуналним таксама на територији Града 
Сомбора, истакне на огласној табли Градске управе и 
исту достави свим надлежним органима који врше 
наплату локалних комуналних такси. 
 

Члан 15. 
 

     За утврђену и наплаћену комуналну таксу до дана 
ступања на снагу Одлуке о локалним комуналним 
таксама на територији Града Сомбора неће се 
наплаћивати разлика износа таксе. 
 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 16. 
 
         Ступањем на снагу Одлуке о локалним комуналним 
таксама на територији Града Сомбора и Тарифе локалних 
комуналних такси, која је саставни део исте, престаје да 
важи Одлука о локалним комунални таксама на 
територији Града Сомбора и Тарифа локалних 
комуналих такси уз исту ("Сл. лист Града Сомбора" 
бр5./2008). 

 
Члан 17. 

 
       Одлука о локалним комуналним таксама на 
територији Града Сомбора и Тарифа локалних 
комуналних такси, која је саставни део исте, ступају на 
снагу осмог дана од дана објављивања у "Сл.листу Града 
Сомбора", а примењиваће се од 01.јануара 2010.године. 
 

 
ТАРИФА 

ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ 
УЗ ОДЛУКУ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ 

ТАКСАМА 
 
 
 
 

Тарифни број 1. 
 
         За истицање фирме, односно назива на пословним 
просторијама плаћа се такса зависно од положајне зоне 
где се пословна просторија налази и то: 
 
                У граду Сомбору: 
                - за екстра зону                     20.434,00 динара 
                - за I положајну зону            11.700,00 динара 
                - за II положајну зону           10.500,00 динара 
               - за III положајну зону             8.000,00 динара 
 
              У насељеним местима: 
              - за I положајну зону                6.516,00 динара 
              - за II положајну зону               5.940,00 динара 
 
            Такса из става 1. при обрачуну множи се: 
- за пословни простор до 10 м2                        
 коефицијентом 0,25 
- за пословни простор од 10 м2 до 20 м2      
 коефицијентом 0,50 
- за пословни простор од 20 м2 до 50 м2         
коефицијентом 0,80 
- за пословни простор од 50 м2 до 100 м2       
коефицијентом 1,00 
- за пословни простор од 100 м2 до 150 м2      
коефицијентом 2,50 
- за пословни простор од 150 м2 до 200 м2      
коефицијентом 4,00 
- за пословни простор од  200 м2 до 500 м2     
коефицијентом 5,00 
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- за пословни простор од  500 м2 до 1000 м2   
коефицијентом 6,00 
- за пословни простор већи од 1000 м2            
коефицијентом 10,00 
 
 
          Подаци о површини пословног простора преузети 
су из података о накнади за коришћење грађевинског 
земљишта, а могу се утврдити и теренском контролом 
или из других службених 
Евиденција. 
 
 
     Сходно Закону о класификацији делатности и о 
регистру јединица разврставања („Сл лист СРЈ“, бр. 
31/96, ....  74/99) следећим таксеним обвезницима такса 
из става 1. и 2. овог члана увећава се коефицијентом, и 
то: 

- Сектор И – Финансијско посредовање – 
област 65,66 и 67  
   За екстра зону коефицијент 5,00 
   За остале зоне коефицијент 3,00 

- Сектор З-саобраћај складиштење и везе-
област 64 
     За екстра зону коефицијент 5,00 
    За остале зоне коефицијент 3,00 

Стари занати наведени у Правилнику о одређивању 
послова који се сматрају уметничким и старим занатима, 
односно пословима домаће радиности („Сл. гласник РС“ 
бр. 86/02) ослобађају се таксе. 
          Новоосноване радње и предузећа којима је 
производња основна делатност, ослобађају се таксе на 
истицање фирме у години оснивања у износу од 90%, а у 
наредној години у износу од 50%. 
 

Град Сомбор 
 

- екстра зона обухвата улицу Краља Петра I, 
пословни простор са излогом у улици Краља Петра I и 
пословни простор у згради Старе градске куће, Париска, 
Лазе Костића (до Доситејеве), Змај Јовина, Трг Светог 
Ђорђа, Трг Светог Тројства и Трг Цара Лазара. 

- I положајна зона обухвата улице:   Трг 
Републике, пијаца „У ланцима“, пословни простор са 
улазом из дворишта ових улица и пасажа из улице 
Краља Петра I.   

 - II положајна зона обухвата пословни простор 
у оквиру „Венца“ са обе стране, који није обухваћен 
екстра и  I положајном зоном. 
 - III положајна зона обухвата остале улице и 
површине у граду. 
 
 Насељена места 
 
 - I и II положајна зона које су утврђене 
општинском Одлуком о грађевинском земљишту. 
 Под фирмом се, у смислу Одлуке, подразумева 
сваки истакнути назив или име на пословном простору 
које упућује на то да правно или физичко лице обавља 
делатност у том простору. 
 Обвезници таксе за истицање фирме на 
пословном простору су правна и физичка лица 
(предузетници). 
 Такса за истицање фирме плаћа се за седиште, 
представништво, пословну јединицу и просторије ван 
седишта правног и физичког лица на територији општине 
Сомбор. 

 Ако се на једном пословном објекту налази 
више истакнутих фирми једног истог обвезника такса се 
плаћа само за једну фирму. 
 Такса по овом тарифном броју утврђује се 
годишње посебним решењем надлежног одељења, 
односно сразмерно времену истицања фирме, а плаћа се 
тромесечно најкасније до последњег дана сваког 
тромесечја. За другу и сваку наредну истакнуту фирму 
ван седишта обвезника такса се умањује за 50% од 
прописане таксе. 
 Утврђивање и наплату таксе по овом 
тарифном броју врши Одељење за финансије сходно 
одредбама Закона о пореском поступку и пореске 
администрације.    

 
Тарифни број 2. 

 
 За држање моторних, друмских и прикључних 
возила, осим пољопривредних возила и машина, плаћа се 
такса зависно од зоне пребивалишта, односно седишта 
власника возила, и то за I, II, III и IV положајну зону у 
Сомбору и за I и II положајну зону у насељеним местима 
општине Сомбор, у складу са општинском Одлуком о 
грађевинском земљишту, а обрачунава се на начин: 
 
 1.  Друмска теретна возила:  
 
 1.1. Камиони, камионети и специјална 
моторна возила намењена за превоз одређених терета 
према носивости: 
 1.1.1.     
до 3 тоне за сваку тону   380,00 динара
    
 1.1.2.   
од 3 до 8 тона: 
- основна такса             1.080,00 динара 
- за сваку тону изнад 3 тоне              380,00 динара 
 
 1.1.3.      
Од 8 до 10 тона: 
 - основна такса                                    2.855,00 динара 
 - за сваку тону изнад 8 тона             380,00 динара 
 

1.1.4.     
 Више од 10 тона:         

- основна такса                   4.630,00 динара 
- за сваку тону изнад 10                          380,00 динара 
 
 2.      
Аутобуси, комбибуси   по  
регистрованом седишту               90,00 динара 

 
3.           

Радна возила, специјализована адаптирана за превоз 
разних реквизита   за путујуће забавне радње и 
атестирана специјализована за превоз пчела без обзира   
на носивост и тежину за свако возило        305,00 динара 
 

4. Прикључна возила: 
 

4.1.  
Теретне приколице, специјалне теретне  приколице 
намењене за превоз одређеног терета и приколице према 
носивости 
 
 4.1.1.        
До 3 тоне, за сваку тону           305,00 динара   
 
 4.1.2.        
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Од 3 до 8 тона  
- основна такса              620,00 динара 
- за сваку тону изнад 3 тоне            305,00 динара 
 

4.1.3.  
Од 8 до 10 тона:  
 - основна такса        3.085,00 динара 
- за сваку тону изнад 8 тона              305,00 динара 
 

4.1.4.  
Више од 10 тона: 
- основна такса       3.250,00 динара 
- за сваку тону изнад 10 тона         305,00 динара 
 
 

4.2.        
Путничке приколице аутобуса   по сваком 

регистрованом седишту                     155,00 динара
  

 
    4.3.      
 Радне приколице за сваку приколицу без 

обзира на тежину                       460,00 динара 
 
 Ако носивост друмског теретног возила и 
возила теретне приколице, приколице и возила теретне 
приколице, односно приколице није изражена у целим 
тонама, такса се плаћа за носивост до пола тоне у висини 
од 50% износа одређеног за једну тону, а за носивост 
изнад пола тоне до једне тоне у пуном износу одређеном 
за целу тону. 
 
 5.    
Вучна возила према снази мотора  - тегљачи:  

5.1. 
до 66 kV                     1.235,00 динара 

5.2. 
од 66 до 96 kV                                    1.850.,00 динара 

5.3. 
од 96 до 132 kV                          2.310,00 динара  

5.4 
од 132 до 177 више од kV                       3.865,00 динара. 

5.5. 
177 kV                                     5.410,00 динара 
   

 6.  
Специјална возила за превоз одређених  лица за свако 
возило      
                                                        270,00 динара 

 
7.           

Путнички аутомобили и комбинована  возила (комби), 
као и преуређена и  атестирана возила за одмор и 
камповање  према радној запремини мотора 
 
 7.1.        
до 900 цм3                       835,00 динара 

7.2.        
од 900 до 1350 цм3                    1.390,00динара
  

7.3.        
од 1350 до 1800 цм3                    2.245,00 динара 

7.4.        
од 1800 до 2500 цм3                    3.510,00 динара 

7.5.        
од 2500 до 3150 цм3                    8.405,00 динара 

7.6.        
више од 3150 цм3                  14.050,00 динара   

 

 
8.  
За савко прикључно возило путничких 

аутомобила за одмор и камповање, чија укупна тежина 
прелази 750 кг, за теретне приколице носивости до 400 
кг, према радној запремини мотора                                             
300,00 динара 
                   а за теретне трицикле  носивости преко 400 кг 
још      7.520,00 динара 

 
9.  

Мотоцикли према радној запремини мотора: 
9.1.       

до 125 цм3   270,00 динара  
 9.2.      
од 125 до 250 цм3   530,00 динара 
 9.3.      
од 250 до 500 цм3                 1.220,00 динара 
 9.4.      
од 500 до 1000 цм3                 2.400,00 динара 
 9.5.      
више од 1000 цм3                 3.630,00 динара 

 
 Обвезник из овог тарифног броја је правно и 
физичко лице на чије се име региструје моторно, 
друмско и прикључно возило. 
 Такса по овом тарифном броју плаћа се једном 
годишње приликом регистрације моторног, друмског и 
прикључног возила. Без доказа о плаћеној такси по овом 
тарифном броју не може се извршити регистрација ни 
једног возила. 
 Таксе из овог тарифног броја не плаћају 
органи, организације и лица на: 
 а) друмска моторна возила јединица и 
установа  војске и територијалне одбране, иностраних и 
унутрашњих послова, 
 б) путничка и теретна возила локалне 
самоуправе, 
 в) друмска моторна возила иностраних 
дипломатских и конзуларних представништава, ако је 
ослобађање од ових такси предвиђено међународним 
споразумом или ако постоји реципроцитет, 
 г) на путничке аутомобиле и мотоцикле војних 
и цивилних инвалида рата и инвалида рада са 80 или 
више процената телесног оштећења, као и код инвалида 
код којих постоји телесно оштећење које има за 
последицу неспособност ногу од најмање 60% и више, 
ако им возило служи за њихов лични превоз, 
 д) друмска моторна возила која јавна 
комунална предузећа користе искључиво у саобраћају на 
градским улицама за обављање своје делатности, 
ватрогасна моторна возила професионалних ватрогасних 
јединица, добровољних ватрогасних друштава и 
ватрогасну службу организовану по прописима о 
заштити од пожара, санитетска возила и возила Црвеног 
крста   

ђ) путничка возила, аутобусе и комбибусе у 
власништву спортских организација. 
 

Тарифни број 3. 
 
 За излагање робе у витринама ван пословних 
просторија, зависно од зоне где се витрина налази, плаћа 
се годишња такса по једном квадратном метру изложбене 
површине витрине и то: 
 у граду Сомбору: 
- за екстра зону    7.660,00 динара 
- за I положајну зону   2.785,00 динара 
- за II положајну зону  2.090,00 динара 
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- за III положајну зону     695,00 динара 
 
 у насељеним местима:   
- за I положајну зону      415,00 динара 
- за II положајну зону     275,00 динара 

 
 Положајне зоне у граду: 

- екстра зона обухвата улицу Краља Петра I, 
пословни простор са излогом у улици Краља Петра I и 
пословни простор у згради Старе градске куће  

- I положајна зона обухвата улице: Змај Јовина, 
Париска, Лазе Костића, Трг цара Лазара, Трг Светог 
Ђорђа, Трг Републике, пијаца „У ланцима“, пословни 
простор са улазом из дворишта ових улица и пасажи из 
улице Краља Петра I, 

- II положајна зона обухвата пословни простор 
у оквиру „Венца“ са обе стране, који није обухваћен 
екстра и I положајном зоном, 

- III положајна зона обухвата остале улице и 
површине у граду. 

 
Положајне зоне у насељеним местима:  
 
- I и II положајна зона за улице утврђене  

Одлуком о грађевинском земљишту. 
 
Обвезник комуналне таксе је власник витрине. 

           Изложбеном површином витрине сматра се свака 
површина  витрине која је окренута према улици или 
пролазу. 

Плаћању комуналне таксе из овог тарифног 
броја не подлеже излагање робе у излозима и 
витринама које се налазе у саставу пословне 
просторије.  

 Утврђивање таксе из овог тарифног броја 
врши Одељење за комуналне послове, а наплату таксе 
врши надлежна служба Одељења за финансије градске 
управе. 
            Таксу из воог тарифног броја обвезник плаћа 
месечно сразмерно времену постављања однсоно 
коришћења витрине и то до 15. у месецу за претходни 
месец. 
 

Тарифни број 4. 
 
 За држање и коришћење пловних постројења и 
пловних направа на води, осим пристана који се користи 
у пограничном саобраћају, плаћа се годишња такса у 
износу од 290,00 динара по квадратном метру заузете 
површине воденог простора. 
 Утврђивање и наплату таксе из овог тарифног 
броја врши надлежно одељење Општинске управе које 
издаје решење на основу података које јој доставља 
Лучка капетанија у Бездану за свако регистровано 
пловно постројење или пловну направу.     
  

Тарифни број 5. 
 
 За држање и коришћење чамаца и сплавова на 
води, осим чамаца које користе државни органи, органи 
територијалне аутономије и локалне самоуправе и 
организације које врше одржавање и обележавање 
пловних путева, плаћа се годишња такса у износу од 
29,00 динара по дужном метру пловног објекта. 
             Такса из овог тарифног броја умењује се за 20%  
за чамце који немају моторни погон. 

 Утврђивање и наплату таксе из овог тарифног 
броја врши надлежно одељење Општинске управе које 
издаје решење на основу података које јој доставља 

Лучка капетанија у Бездану за сваки регистровани чамац 
и сплав на води, осим за чамце које користе државни 
органи, организације, органи територијалне аутономије и 
локалне самоуправе и организације које одржавају и 
обележавају пловне путеве.  
 

Тарифни број 6. 
 

 За држање ресторана и других угоститељских 
објеката на води, плаћа се такса и то: 
- за објекте до 70 м2                     7.660,00 динара  
 
- за објекте веће од 70 м2                11.490,00 динара 
 
 Такса по овом тарифном броју плаћа се 
годишње по решењу Одељења за финансије градске 
управе.  
 Промене и престанак делатности у току године 
не утичу на висину доспеле обавезе за таксу.  
  

Тарифни број 7. 
 
               За коришћење простора на јавним површинама 
или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим 
ради продаје штампе, књига и других публикација, 
производа старих и уметничких заната и домаће 
радиности,  плаћа се такса по сваком целом или 
започетом квадратном метру  дневно заузете јавне 
површине од стране правних и физичких лица која 
користе исту.  
 
             У смислу овог тарифног броја утврђују се следеће 
зоне: 
 
        I   зона: улица Краља Петра I и Трг Светог Ђорђа.  
       II  зона: просторно-културно историјска целина 

„Историјско језгро Сомбор-Венац“  
(„Сл.гласник РС“,бр.25/91). 

       III  зона: остале улице у Граду Сомбор.  
       IV зона: улице у приградским насељима и насељеним 
местима. 
 

1. За постављање летњих башта, такса се 
плаћа у дневном износу, и то: 

I зона                                                                                         
16,00 динара 

II зона                                                                                         
12,00 динара 

III зона                                                                                         
9,00 динара 

IV зона                                                                                         
5,00 динара 

2. За постављање покретних тезги за 
излагање и продају робе, такса се плаћа у 
дневном износу, и то: 

       
I зона                                                                                          

250,00 динара 
II зона                                                                                         

200,00 динара 
III зона                                                                                         

100,00 динара 
IV зона                                                                                         

25,00 динара 
 
3.  За постављање апарата за кокице, кестење 

и кукуруз, такса се плаћа у дневном износу, 
и то: 
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I зона                                                                                                                               
50,00 динара 

II зона                                                                                                                             
30,00 динара 

III зона                                                                                                                            
15,00 динара 

IV зона                                                                                                                              
8,00 динара 

 
4.  За постaвљање расхладних уређаја за 

продају напитака, индустријског сладоледа 
и кремова , такса се плаћа  у дневном 
износу, и то: 

 
I зона                                                                                                                               

60,00 динара 
II зона                                                                                                                             

40,00 динара 
III зона                                                                                                                            

30,00 динара 
IV зона                                                                                                                            

20,00 динара 
 

5. За постављање објекта за извођење 
забавних програма, такса се плаћа у 
дневном износу, и то: 

I зона                                                                                                                             
150,00 динара 

II зона                                                                                                                            
100,00 динара 

III зона                                                                                                                              
8,00 динара 

IV зона                                                                                                                              
5,00 динара 

 
 

            Таксу по овом тарифном броју утврђује 
Одељење за комуналне послове градске управе Града 
Сомбора  приликом доношења одобрења и обрачунава 
се сразмерно времену на које је издато одобрење за 
коришћење простора на јавним површинама, а наплату 
врши Одељење за финансије градске управе Града 
Сомбора. 
            Такса по овом терифном броју се плаћа на 
основу решења Одељења за комуналне послове градске 
управе Града Сомбора  у корист рачуна број 840-
741531843-77. 
            За коришћење јавне зелене површине  таксени 
износ утврђен овим Tарифним  бројем увећава се за 
100%, осим за летње баште. 
           Таксу по овом тарифном броју не плаћају 
директни или индиректни корисници буџета Града 
Сомбора, организатори манифестација када је 
покровитељ Град Сомбора и  јавна предузећа чији је 
оснивач Град Сомбор,  на јавним површинама које су 
им поверене на управљање, коришћење и одржавање.“  

                Изузетно за кисоке у приградско салашким 
насељима такса се не плаћа. 

Тарифни број 8. 
 
 За држање апарата за забавне игре (билијар, 
флипери, сега-мега игре, игрице на рачунару, пикадо и 
сл.) такса се утврђује у месечном износу по апарату и то: 

 
 у граду Сомбору: 

- за   I положајну зону                        720,00 динара 
- за  II положајну зону      600,00 динара 
- за III положајну зону      485,00 динара 
- за IV положајну зону     370,00 динара 

- за  V положајну зону      310,00 динара 
 
  у насељеним местима: 

- за  I положајну зону   480,00 динара 
- за II положајну зону   370,00 динара 

 
 Ако су забавне игре основна делатност 
обвезника, односно држаоца апарата такса се умањује за 
30%. 
 Таксени обвезник из овог тарифног броја је 
правно или физичко лице које држи средства за забавне 
игре. 
 Таксени обвезник дужан је да надлежном 
одељењу Општинске управе пријави промену стања, 
односно података битних за утврђивање таксе. Такса се 
плаћа месечно без обзира на број дана држања средстава 
за забавне игре према положајним зонама. 

         Таксу по овом тарифном броју утврђује надлежно 
Одељење градске управе, а наплату врши Одељење за 
финансије-локална пореска администрација. 

 
Тарифни број 9. 

 
 За приређивање музичког програма у 
угоститељским објектима плаћа се такса месечно по 
ангажману, зависно од положајне зоне у којој се објекат 
налази, у складу са Одлуком о грађевинском земљишту и 
то: 
 
 у граду Сомбору: 
-  за  I положајну зону  765,00 динара по наступу 
- за  II положајну зону  530,00 динара по наступу 
- за III положајну зону  460,00 динара по наступу 
- за IV положајну зону 380,00 динара по наступу 
- за  V положајну зону  300,00 динара по наступу
   
 у насељеним местима; 
-  за  I положајну зону  460,00 динара по наступу 
- за  II положајну зону  300,00 динара по наступу 
  
 За стални ангажман музичког оркестра плаћа 
се такса у месечном износу и то: 

       у граду Сомбору: 
- за    I положајну зону                    8.930,00 динара  
- за   II положајну зону   6.265,00 динара  
- за  III положајну зону   5.340,00 динара 
- за  IV положајну зону  4.410,00 динара 
- за  V положајну зону                    3.480,00 динара  
       у насељеним местима; 
- за   I положајну зону                                  3.830,00 динара  
- за  II положајну зону                   2.550,00 динара  
  
 За држање музичких уређаја плаћа се такса у 
висини од 30% од износа утврђених у ставу 2. Такса  за 
држање музичких уређаја се плаћа месечно. 
 Уплату локалне комуналне таксе из овог 
тарифног броја врши организатор музичког програма тек 
након добијања решењa Одељења за финансије градске 
управе до 15.-ог у месецу  за претходни месец.  

 За приређивање свих врста музичких догађаја, 
осим хуманитарних, културно уметничких и сличних, од  
којих се остварује приход  наплатом улазница плаћа се 
такса по појединачном догађају и то:  

у граду Сомбору: 
-  за све положајне зоне          12.770,00 динара по наступу 
 
 у насељеним местима; 
-  за све положајне зоне            3.830,00 динара по наступу 
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Тарифни број 10. 
 

 За постављање и коришћење рекламних паноа 
и других табли са обавештењима о раду и пословању 
правног лица и предузетника (у даљем тексту: других 
табли) плаћа се такса годишње и то: 
 
 

Површина 
паноа 
( м2) 

Положајна 
зона  

Висина 
таксе 

(годишња 
у  
   

Динарима) 
до 0,5 екстра зона 11.145,00 
од 0,5 до 1 екстра зона 20.890,00 
од 1 до 2 екстра зона 27.860,00 
од 2 до 3 екстра зона 41.795,00 
од 3 до 12 екстра зона 69.660,00 
више од 12  екстра 

зона 
104.490,00 

   
до 0,5 I 8.355,00 
од 0,5 до 1 I 13.930,00 
од 1 до 2 I 20.895,00 
од 2 до 3 I 27.860,00 
од 3 до 12 I 55.720,00 
више од 12 I 73.140,00 
   
до 0,5 II 5.570,00 
од 0,5 до 1 II 10.445,00 
од 1 до 2 II 13.930,00 
од 2 до 3 II 20.895,00 
од 3 до 12 II 34.830,00 
више од 12 II 52.245,00 
   
до 0,5 III 4.175,00 
од 0,5 до 1 III 7.310,00 
од 1 до 2 III 9.750,00 
од 2 до 3 III             

14.620,00 
од 3 до 12 III 24.380,00 
више од 12 III 36.570,00 

 
             Такса из овог тарифног броја плаћа се и за 
рекламне паное и натписе постављене на посебним 
објектима за рекламирање, плакатирање и оглашавање; 
зидовима и крововима зграда; оградама; стубовима јавне 
расвете, конзолним и ротирајућим рекламним таблама; 
транспарентиним таблама између стубова и на објектима 
(разапета платна) и другим сличним обjeктима, у појасу 
улице окренутим ка јавној површини. 
 
                 ПОЛОЖАЈНЕ ЗОНЕ: 
              Екстра зона обухвата улице: Краља Петра I, 
Венац Војводе Степе Степановића, Венац Војводе 
Радомира Путника, Венац Војводе Петра Бојовића, Венац 
Војводе Живојина Мишића и све 
улице унутар Венаца. 
             I зона обухвата улице: XII Војвођанске ударне 
бригаде, Бездански пут, Матије Гупца, Максима Горког, 
Првомајски булевар, Јосипа Панчића, 21. Oктобра, 
Филипа Кљајића, Коњовићева, 
Војвођанска, Карађорђева, Милоша Обилића, Апатински 
пут и Стапарски пут. 
              II зона обухвата улице: Кљајићевски пут, Браће 
Миладинов, Гаковачки пут и све остале улице које су 
саставни део магистралног пута (државни пут I реда) и 

регионалног пута ( државни пут II реда) која пролазе 
кроз насељена места Града Сомбора. 
             III зона обухвата све остале улице на подручју 
града Сомбора и деловe локалног пута који пролази кроз 
насељено место. 
 
          Обвезник таксе из овог тарифног броја је власник, 
односно корисник рекламног паноа или друге табле, као 
и власник плаката или огласа. Утврђивање таксе врши 
Одељење за комуналне послове, а наплату Одељење за 
финансије. 
            Таксу из овог тарифног броја обвезник плаћа 
унапред (месечно у висини 1/12 годишњег износа таске и 
то до 5. у месецу за текући месец), по претходно издатом 
решењу Одељења за комуналне послове Градске управе. 
            За истицање објава и огласа (плакате) на 
рекламним паноима и другим таблама плаћа се такса у 
износу од 23,00 динара по комаду. Такса се плаћа 
унапред по добијању решења Одељења за          
комуналне послове Градске управе. 
           Такса се не плаћа за читуље, као ни за објаве и 
огласе који се односе на делатности државних органа, 
органа и организација територијалне аутономије и 
локалне самоуправе. 
 

Тарифни број 11. 
 
          За коришћење слободних површина за кампове, 
постављање шатора или других објеката за привремено 
коришћење, плаћа се такса у износу од 7,50 динара 
дневно по једном квадратном метру заузете површине. 
          Обвезник таксе из овог тарифног броја је правно 
или физичко лице корисник поменутих површина. 
           Такса по овом тарифном броју плаћа се приликом 
издавања дозволе за коришћење поменутих површина. 
           Утврђивање таксе врши Одељење за комуналне 
послове, а наплату Одељење за финансије градске 
управе. 
 

Тарифни број 12. 
 
           За заузеће јавне површине грађевинским 
материјалом и за извођење грађевинских радова 
(постављање ограде градилишта, градилишне скеле и сл.) 
плаћа се комунална такса унапред у износу од 15,00 
динара по квадратном метру заузете јавне површине и 
утврђује се у дневном износу. 
Таксу по овом тарифном броју плаћа инвеститор за 
период од 
дана почетка градње, односно заузећа јавне површине до 
завршетка 
радова, односно уклањања материјала. 
          Таксу по овом тарифном броју утврђује Одељење 
за комуналне послове Градске управе, које таксеним 
обвезницима издаје решење заједно са издавањем 
дозволе за коришћење простора на јавним површинама, а 
наплату врши Одељење за финансије Градске управе. 
            У складу са Одлуком о грађевинском земљишту 
такса се утврђује у пуном износу из овог тарифног броја 
у граду за I положајну зону, за II положајну зону умањује 
се за 30%, за III положајну зону умањује се за 40%, за IV 
положајну зону умањује се за 50% и за V положајну зону 
умањује се за 60%, а у насељеним местима за I положајну 
зону умањује се за 60% и за II положајну зону умањује се 
за 70%. 

 Такса по овом тарифном броју не плаћа се ако 
се заузимање јавне површине врши за изградњу, 
реконструкцију и одржавање коловоза, тротоара или 
друге јавне површине, отклањање хаварије на 
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инсталацијама водовода, канализације и топловода, а 
када ове радове изводе јавна предузећа у сврху довођења 
објекта функцији. 
РС-АПВ 
Град Сомбор                                          ПРЕДСЕДНИК СГ 
СКУПШТИНА ГРАДА                         Синиша Лазић, с.р. 
Број:434-13/2009-V 
Дана:22.12.2009 
          180. На основу члана 6. тачка 12. и члана 7. Закона 
о финансирању локалне самоуправе ("Сл.гласник РС", 
број 62/2006), те члана 38. и 112. , а у вези са чланом  14., 
став 1. тачка 4. и став 2. тачка 1. Статута Града Сомбора 
("Сл.лист Града Сомбора", број 2/2008), на 15.седници 
Скупштине Града Сомбора одржаној 22.12.2009. године 
донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О НАКНАДАМА ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ГРАДСКА 

УПРАВА ВРШИ ДРУГИМ ЛИЦИМА 
 

Члан 1. 
 

          Овом Одлуком утврђује се висина накнаде за 
услуге које Градска управа врши на захтев других 
правних и физичких лица, и то: 
 
1. Накнада за излазак ван службених просторија, ради 
закључења брака, од стране матичара: 
 - за стара и болесна лица                                 139,00 дин. 
 - за остала лица                                             10.980,00 дин. 
 
2.  
Накнада за издавање интернационалних извода из 
матичних књига и за издавање уверења о слободном 
брачном стању за иностранство                       410,00 дин. 
     
Накнада за издавање извода из матичних књига и 
уверења путем поште, са плаћањем поузећем  139,00 дин.                                                                
      
Накнада за оверу фотокопија, по  листу хартије од две 
стране формата А-4 или мањег                          34,00 дин. 
 
3.  
Накнада за рад на издавању уверења и потврда по чл. 
161. и 162. ЗУП-а                                                 110,00 дин. 
4.  
Накнада за оверу потписа  изласком на лице места                                     
200,00 дин. 
5.  
Накнада за закључивање брака у службеним 
просторијама Градске управе                      955,00 дин. 
 
6. Накнада за пријем и обраду захтева за превођење 
предузетничких радњи, захтева за оснивање и остале 
промене које Градска управа врши за предузетнике и 
друге привредне субјекте, а за потребе Агенције за 
привредне регистре                                                                                                  
410,00 дин. 
 
7. 
 Накнада за излазак на лице места службеног лица у 
циљу пописа и процене имовине умрлог, у     поступку 
припреме оставинског поступка                    410,00 дин.                                   
Накнада за излазак на лице места службеног лица у циљу 
пописа и процене имовине умрлог, по замолници                                                                                                                                        
680,00 дин. 
 
 
 

8.  
Накнада за израду записника по захтеву странке                                                              
270,00 дин. 
9.  
Накнада за припремање документације за издавање 
информације о локацији          680,00 дин. 
10.  
Накнада за припремање документације за издавање 
локацијске дозволе , и то: 
- помоћни и стамбени објекти                             680,00 дин 
- стамбено-пословни                                         1.375,00 дин. 
- објекти колективног становања       2.060,00 дин                                     
-пословни објекти и пољопривредни објекти                                                                   
2.060,00 дин. 
- објекти нискоградње                              955,00 дин                                                        
 
11.  
Накнада за преглед објекта за уклањање по захтеву 
странке       2.745,00 дин. 
 
12.  
Накнада за преглед темеља објеката по захтеву странке и 
то: 
- објекти (основа) до 50 м2                      680,00 дин                              
680,00 дин. 
 - објекти (основа) од 50 до 100 м2      1.375,00 дин                                                          
1.375,00 дин. 
- објекти (основа) преко 100 м2          2.060,00 дин                                                           
13.  
Накнада за документацију за издавање Грађевинске  
дозволе, и то: 
     - за стамбене објекте (једна стамбена јединица)                                                          
1.375,00 дин. 
     - за објекте колективног становања                                                                               
3.085,00 дин. 
     - за пословне објекте и стамбено пословне објекте до 
100 м2                                          2.060,00 дин. 
     - за пословне објекте и стамбено пословне објекте 
преко 100 м2                                           2.745,00 дин. 
- за пољопривредне објекте                   3.470,00 дин                                     
- за објекте нискоградње                        2.060,00 дин                                                        
      
14. Накнада за документацију за издавање решења за 
извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола,  
и то: 
- за помоћне објекте                                            680,00 дин                    
- за инвестиционо одржавање објекта или уклањање 
препрека за особе  са инвалидитетом                680,00 дин.                                              
- за адаптацију и санацију објекта без извођења грађ. 
радова      1.375,00 дин 
- за промену намене објекта без извођења грађ. радова   
1.375,00 дин 
- за  посебну врсту објеката                      1.375,00 дин 
 
15. Накнада за припремање документације за издавање 
употребне дозволе, и то: 
 - за помоћне,  стамбене и стамбено-пословне објекте
         1.000,00 дин 
    - за пословне објекте, пољопривредне објекте, објекте 
нискоградње и објекте  инфраструктуре      3.000,00 дин 
    - за објекте колективног становања     5.000,00 дин 
 
16. Накнада за рад  Комисије за технички преглед 
изграђених стамбених, пословних, пољопривредних и 
других објеката, према следећем трошковнику: 
 
ТРОШКОВНИК РАДА КОМИСИЈЕ ЗА ТЕХНИЧКИ 

ПРЕГЛЕД  
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изграђених стамбених, пословних,пољопривредних и 

других објеката у нето износу 
 
Инвестициона 

вредност 
објекта 

Објекти 
високоградње 

Објекти 
нискоградње 

- до 1 милион 
динара 

0,30% од 
инвестиционе 
вредности 
објекта 

0,26% од 
инвестиционе 
вредности 
објекта 

- oд 1 до 5 
милиона динара 

0,25% од 
инвестиционе 
вредности 
објекта 

0,22% од 
инвестиционе 
вредности 
објекта 

- oд 5 дo 10 
милиона динара 

0,17% од 
инвестиционе 
вредности 
објекта 

0,15% од 
инвестиционе 
вредности 
објекта 

- преко 10 
милиона динара 

0,10% од 
инвестиционе 
вредности 

oбјекта,највише 
64.500,00 динара 

0,09% од 
инвестиционе 
вредности 

објекта,највише 
64.500,00 динара

 
За изграђене објекте, за реконструкције и адаптације 
стамбених и пословних простора, за изградњу објеката 
инфраструктуре (трафо станице и сл.) и за постављање 
монтажних објеката који су изведени у површини до 50 
м2, плаћа се накнада  у износу од  11.490,00 дин. 
 
Инвестициона вредност објекта представља 
предрачунску вредност по главном пројекту која се 
обрачунава тако што се предрачунска вредност по 
главном пројекту увећава за време  од момента њеног 
утврђивања (датум израде пројекта) до дана подношења 
захтева  за решење о употребној дозволи, применом 
индекса раста цена на мало у том периоду, закључно са 
месецом који претходи месецу када је захтев поднет.  
 
Када није могуће утврдити инвестициону вредност из 
разлога непостојања предмера и предрачуна радова по 
пројекту, инвестициона вредност за изграђени објекат 
утврђује се износ  од 25.540,00 дин/м2. 
 
Накнада за рад Комисије за технички преглед обрачунава 
се према проценту инвестиционе вредности из табеле, 
односно претходног става, увећаној за припадајуће 
порезе и доприносе. 
 
17. Накнада за оглашавање спровођења поступка процене 
утицаја на животну средину у средствима информисања: 
       - редован поступак                                   53.635,00 дин 
       - скраћени поступак                                 23.470,00 дин. 
 
18. Накнада за рад Техничке комисије за процену утицаја 
на животну средину објеката са листе I и листе II (из 
Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна 
процена утицаја и Листе пројеката за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину), 
закључно са давањем сагласности на Студију о процени 
утицаја на животну средину, према следећем 
трошковнику: 
 

ТРОШКОВНИК ЗА РАД ТЕХНИЧКЕ КОМИСИЈЕ 
ЗА ПРОЦЕНУ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ у 

нето износу 
 
- за трочлани састав Комисије  23.760,00 дин. 
- за петочлани састав Комисије  38.016,00 дин. 

- за Комисију са већим бројем чланова увећано за 
7.128,00 дин. по сваком новом члану. 
 
Накнада за рад Техничке комисије за процену утицаја на 
животну средину, обрачунава се према вредностима из 
трошковника за рад Техничке комисије, увећаној за 
припадајуће порезе и доприносе. 
        . 
19. Накнада за одређивање категорије кућа, станoва и 
соба за одмор по захтеву физичког лица износи 
      по објекту, и то: 
 
       - објекти до 50 м2                                       1.810,00 дин. 
       - објекти од 50 до 150 м2                           2.230,00 дин. 
       - објекти преко 150 м2                               2.660,00 дин. 
 
20. Накнада за: 
      Оверу уговора о раду                                     179,00 дин.                             
      Раскид уговора о раду                                   230,00 дин. 
      Издавање радне књижице, промене у радној књижици 
или упис школске спреме у радну књижицу   120,00 дин 
                                                                                                                                               

Члан 2. 
 

      Под другим лицима из става 1. члана 1. ове Одлуке 
подразумевају се сва правна и физичка лица . 
                                                                                  

Члан 3. 
 

       За вршење осталих услуга које се могу појавити од 
случаја до случаја, а чија накнада није предвиђена овом 
Одлуком, накнада ће се одредити за сваки конкретан 
случај на основу потребног  времена и других трошкова 
потребних за извршење услуге. 
        Накнаду из става 1. овог члана предложиће 
надлежна организациона јединица Градске управе која 
пружа наведену услугу, с тим да ће се иста утврдити 
допуном ове Одлуке. 
 

Члан 4. 
 

         Странка која тражи вршење услуга дужна је 
поднети захтев надлежној организационој јединици 
Градске управе.                                                           
 

Члан 5. 
 

          Евиденцију о извршеним услугама из члана 1. ове 
Одлуке води организациона  јединица Градске управе 
која врши услуге. 
          Корисници услуга дужни су уплаћивати утврђени 
износ пре извршења услуге. 
          Уплата накнаде врши се уплатницом, у корист 
уплатног рачуна јавних прихода буџета Града Сомбора. 
                                                                                  

Члан 6. 
 

            Обвезник плаћања накнаде је корисник услуге. 
            За плаћање накнаде, обрачун камате за доцњу у 
плаћању, принудну наплату, примењују се одредбе 
Закона о пореском поступку и пореској администрацији.  
            Ослобађају се плаћања накнада утврђених у члану 
1. ове Одлуке и то: у тачки 2., став 3., тачки 3. и од тачке 
9. до закључно са тачком 15., државни органи, органи 
територијалне аутономије, органи локалне самоуправе и 
установе и организације  основане  од стране  Града 
Сомбора.     



 
Страницa 225          Службени лист Града Сомбора                  Број 11 -22.12.2009. 
 
  Ослобађају се плаћања накнаде утврђене у члану 1. 
тачка 4. ове  Одлуке политичке странке у поступку 
пререгистрације и у поступку изборних радњи.                                                                   
                                                                                   

Члан 7. 
 
           Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о накнадама за услуге које Градска  управа врши 
другим лицима ("Сл.лист града Сомбора", број 5/2008). 
           Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Сомбора". 

 
 
181. На основу члана 6., 7., 9. и 10. Закона о  

финансирању локалне самоуправе  ("Сл.Гласник РС", бр. 
62/2006) те члана 38. и 112. а у вези са чланом 14., став 1. 
тачка 4. и став 2. тачка 1.  Статута Града Сомбора 
("Сл.лист Града Сомбора", бр.2/2008), на 15.седници 
Скупштине града Сомбора одржаној 22.12.2009. године, 
донела 

О Д Л У К А 

О ГРАДСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 
 

 
              I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

            Овом Одлуком уређују се и утврђују:  списи и 
радње у управним стварима, као и други списи и радње у 
поступку пред Градском управом  и другим органима 
Града  који настају у обављању  изворних послова  
јединице локалне самоуправе и за које се  плаћа  градска 
административна такса ( у даљем тексту: такса ), 
настанак таксене обавезе, обвезници плаћања таксе, 
начин плаћања таксе, ослобађања од плаћања таксе, 
висина таксе.  

Члан 2. 
 
            Таксама су подложни списи и радње који се 
односе на остваривање права грађана,  правних  и других 
лица, чија се врста и висина утврђују Тарифом за градске 
административне таксе, која је саставни део ове Одлуке ( 
у даљем тексту: Таксена тарифа ). 

 
Члан 3. 

 
            Такса се не може наплатити ако таксеном тарифом 
није прописана, нити се може наплатити у већем или 
мањем износу од прописане. 

 
Члан 4. 

 
           Такса се плаћа у тренутку настанка обавезе 
плаћања, ако за поједине случајеве није друкчије 
прописано. 
 
           II  ТАКСЕНИ ОБВЕЗНИК 
 

Члан 5. 
 
           Таксени обвезник је лице поводом чијег се захтева 
поступак покреће, односно врше радње предвиђене 
таксеном тарифом. 
          Ако за исту таксу постоји више таксених 
обвезника, њихова обавеза је солидарна. 

          Ако записник замењује захтев, односно поднесак  
за који се плаћа такса, обвезник је давалац изјаве на 
записник. 
 
 
           III  НАСТАНАК ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ И 
УТВРЂИВАЊЕ ВРЕДНОСТИ ПРЕДМЕТА РАДИ 
НАПЛАТЕ ТАКСЕ 

 
Члан 6. 

 
          Ако таксеном тарифом није друкчије прописано, 
таксена обавеза настаје: 

          1. за поднеске - у тренутку када се предају, за 
захтеве дате на записник - када се записник састави и 
потпише, 
          2. за решења, дозволе и друге исправе - у тренутку 
подношења захтева за њихово издавање, 
          3. за управне радње - у тренутку подношења 
захтева за извршење тих радњи. 
 
 

Члан 7. 
 
          При обрачунавању таксе прописане Тарифом у 
проценту, врши се заокруживање тако што се износ до 
пет динара не узима у обзир, а износ преко пет динара 
заокружује се на десет динара. 
 

Члан 8. 
 
          Ако је таксеном тарифом прописано да се такса 
плаћа према вредности предмета, такса се плаћа према 
вредности означеној у поднеску или исправи. 
          Орган Града oдносно организациона јединица 
Градске управе који воде поступак утврђују вредност 
предмета ако она није означена у поднеску а могу по 
службеној дужности решењем утврдити вредност 
предмета из става 1. овог члана, ако сматрају да вредност 
означена у поднеску односно исправи не одговара 
стварној вредности. 
 

Члан 9. 
 
          Ако се на захтев странке исправа издаје у више 
примерака, за други и сваки даљи примерак плаћа се 
такса као за препис. 
           Такса по ставу 1. овог члана не може бити већа од 
таксе за први примерак. 
           За примерке исправа које се поводом захтева 
странке састављају за потребе самих органа, не плаћа се 
такса. 
 
            IV  ПЛАЋАЊЕ ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ 
 

Члан 10. 
 
            У решењу или другој исправи за коју је такса 
плаћена, мора се означити да је такса плаћена, износ који 
је плаћен и тарифни број под којим је такса плаћена. 
 

Члан 11. 
 
             Такса се плаћа у готовом, у корист уплатног  
рачуна јавних прихода буџета Града Сомбора. 
             Потврда о уплати одговарајуће таксе прикључује 
се предмету. 

Члан 12. 
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             Ако таксени обвезник који је дужан да плати 
таксу, непосредно поднесе нетаксиран или недовољно 
таксиран захтев или поднесак, одговорно  лице органа 
надлежног за пријем захтева или поднеска ,  затражиће 
од таксеног обвезника да плати прописану таксу у року 
од 10 дана од дана упозорења, као и упозорити на 
последице неплаћања таксе и о томе сачињава забелешку 
на спису. 

             Ако нетаксиран или недовољно таксиран захтев 
односно поднесак или други спис стигне поштом, орган 
Града односно организациона јединица Градске управе, 
надлежни за одлучивање о захтеву односно поднеску 
позваће таксеног обвезника опоменом да у року од 10 
дана од дана пријема опомене плати редовну таксу и 
таксу за опомену и упознаће га са последицама 
неплаћања таксе. 
             Ако таксени обвезник уплати таксу у року из 
става 1. и 2. овог члана, сматра се да је захтев односно 
поднесак био од почетка уредно таксиран.  
             Ако обвезник не уплати таксу у року од десет 
дана од дана пријема опомене, наплата таксе и опомене 
врши се пре уручења затраженог решења или друге 
исправе, односно пре саопштења обвезнику да је радња 
извршена. 
             Ако се наплата таксе не изврши на један од 
напред наведених начина, наплата таксе извршиће се 
принудним путем , у складу са Законом. 
 

Члан 13. 
 
              Право на наплату таксе застарева за пет  година 
од дана када је застарелост почела да тече (застарелост 
почиње да тече од првог дана наредне године од године у 
којој је утврђена такса) а право на повраћај таксе 
застарева за три године од дана када је застарелост 
почела да тече (застарелост почиње да тече од првог дана 
наредне године од године у којој је таксени обвезник 
стекао право на повраћај).  
 
             V  ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА ТАКСЕ 
 

Члан 14. 
 
             Ослобађају се плаћања таксе: 
             1. државни органи, органи територијалне 
аутономије и организације обавезног социјалног 
осигурања, 
             2.  установе које је основала општина (град) 
             3.  организације Црвеног крста, 
             4. организације регистроване за обављање 
делатности у области друштвене заштите деце и 
социјалне заштите. 

Члан 15. 
 
            Не плаћа се такса за: 
            1. списе и радње у поступцима који се воде по 
службеној дужности, 
            2. списе и радње у поступку за повраћај више 
наплаћених и неправилно наплаћених јавних прихода, 
            3. списе и радње у поступку за исправљање 
грешака у решењима, другим исправама и службеним 
евиденцијама, 
            4. све врсте пријава и прилога уз њих за 
утврђивање јавних прихода, списе и радње у поступку за 
утврђивање смањења катастарског прихода због 
елементарних непогода, биљних болести, штеточина и 
других ванредних догађаја као и списе и радње за 
остварење законом признатих олакшица и ослобођења 
код плаћања пореза и других јавних прихода, 

            5. списе и радње за остваривање права из 
социјалног осигурања, друштвене бриге о деци, као и 
права које регулише Закон о финансијској подршци 
породици са децом, социјалне заштите, борачко-
инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата, 
            6. списе и радње у вези са школовањем ученика и 
студената, 
            7. списе и радње у поступку за сахрањивање, 
            8. поднеске упућене органима за представке и 
притужбе, 
            9. списе и радње у поступку за заснивање радног 
односа и остваривање права по том основу. 
 

Члан 16. 
 

          У исправи која се издаје без плаћања таксе мора се 
назначити у ком циљу се издаје и на основу ког прописа 
се такса не плаћа. 

          Исправа из става 1. овог члана може се употребити 
у друге сврхе само пошто за њу буде плаћена 
одговарајућа такса, ако је за те сврхе прописана обавеза 
плаћања таксе. 
 
            VI  ПОВРАЋАЈ ТАКСЕ 
 

Члан 17. 
 
           Таксени обвезник који је платио таксу, а коју није 
био дужан да плати, јер је таксу платио у износу већем од 
прописане или је таксу платио за радњу коју орган Града 
односно организациона јединица Градске управе нису из 
било којих разлога извршили, има право на повраћај 
таксе. 
           Поступак за повраћај таксе покреће се по захтеву 
таксеног обвезника. 
           Решење о повраћају таксе доноси организациона 
јединица Градске управе надлежна за послове опште 
управе. 
           На повраћај таксе из става 1. и 2. овог члана 
примењују се одредбе о повраћају више уплаћених 
пореза по прописима којима се уређују порез и доходак 
грађана. 
 
           VII  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 18. 
 
           Новчаном казном од 1.000,00 до 10.000,00 динара 
казниће се за прекршај: 
           1. одговорно лице у органу Града односно 
организационој јединици Градске управе из члана 1. ове 
Одлуке ако не наплати односно не обавести таксеног 
обвезника да је дужан да плати таксу прописану тарифом 
за списе и радње у одређеној управној радњи, односно 
управним стварима (члан 12. ), односно не покрене 
поступак принудне наплате у складу са Законом. 
           2. одговорно лице у органу Града односно 
организационој јединици Градске управе из члана 1. ове 
Одлуке ако у исправи која се издаје без таксе не означи у 
ком циљу се издаје и на основу ког прописа је 
ослобођена од плаћања таксе ( члан 15. ). 
 
           VIII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 19. 

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука 
о градским административним таксама ("Сл.лист 
општине Сомбор", бр.5/2008). 
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Члан 20. 
 
           Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Сл.листу Града Сомбора". 
                                                                                    

ТАРИФА ЗА ГРАДСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ 
ТАКСЕ 

 
             I  ПОДНЕСЦИ 
 

Тарифни број 1. 
 
             1. За захтев, молбу, предлог, пријаву и други 
поднесак из изворне надлежности Града, ако овом 
Одлуком није друкчије прописано - 98,00 динара, 

             2. захтев за давање мишљења о примени 
општинских прописа - 273,00 динара, 
              
             Напомена:  
             Такса по овом  Тарифном броју не плаћа се за 
накнадне поднеске којима странка захтева брже 
поступање по раније поднетом захтеву. 
 

Тарифни број 2. 
 
              За жалбе против решења које доносе органи из 
члана 1. ове Одлуке, ако овом Одлуком није друкчије 
прописано - 98,00 динара. 
 
              II РЕШЕЊА 
 

Тарифни број 3. 
 
              За сва решења која доносе органи Града односно 
организационе јединице  Градске управе из члана 1. ове 
Одлуке, из изворне надлежности Града, ако овом 
Одлуком није друкчије прописано - 140,00 динара. 
 
              Напомена: 
              Ако се доноси једно решење по захтеву више 
лица, такса по овом Трифном броју плаћа се онолико 
пута колико има лица којима се решење уручује. 
 

Тарифни број 4. 
 
               На уложене ванредне правне лекове на решења 
из изворне надлежности Града - 680,00 динара. 

Тарифни број 5. 
 
               За преписивање службених аката, насталих у 
вршењу изворних овлашћења Града - 140,00 динара. 
               За преписивање аката или других докумената 
који нису настали у вршењу поверених послова на 
страном језику од полутабака оригинала - 140,00 динара. 
               За оверу превода са једног на други језик: 
               а) ако текст оригинала не садржи више од 100 
речи - 98,00 динара, 
               б) ако текст оригинала садржи више од 100 речи 
плаћа се од сваког целог и започетог полутабака - 140,00 
динара. 
               За издавање фотокопија из архива Градске 
управе и аката из скупштинске документације, из 
изворне надлежности Града, од полутабака - 140,00 
динара. 

 
Тарифни број 6. 

              Издавање сагласности за раскопавање јавне 
површине - 410,00 динара, 

              Издавање услова за пројектовање објеката који 
се граде на земљишту, на коме је носилац права 
коришћења Град Сомбор - 680,00 динара 
              Издавање сагласности на пројекте за објекте који 
се граде на земљишту на коме је носилац права 
коришћења Град Сомбор - 1.640,00 динара. 
 

Тарифни број 7. 
 
              Обавештење о намени простора на основу 
урбанистичких планова: 
              За индивидуалне објекте грађана  - 790,00 динара 
              За све пословне, пољопривредне  објекте и 
објекте колективне градње - 2.940,00 динара 
 

Тарифни број 8. 
 
             За решења донета у поступку бесправног 
усељења, по захтеву странке - 680,00 динара. 
              

 
Тарифни број 9. 

 
             За доношење урбанистичких планова – 15.100,00 
динара. 
             За потврђивање урбанистичког пројекта - 
7.550,00 динара. 
             За урбанистички пројекат којим се спроводи 
урбанистички план - 3.430,00 динара. 
 

Тарифни број 10. 
 
            Издавање одобрења за заузимање јавних 
површина (столовима , уличним тезгама, рекламним 
паноима и сл. ) по објекту, односно грађевинским и 
другим материјалом - 410,00 динара 
            Доношење решења о постављању привремених и 
монтажних објеката и летњих башта - 1.370,00 динара 
            За решења којима се одобрава постављање 
реклама, натписа, огласа и измена режима саобраћаја - 
205,00 динара. 

 
Тарифни број 11. 

 
            Повраћај земљишта: 

           - захтев за доношење решења Комисије за повраћај 
земљишта - 660,00 динара 

           - захтев за вештачење на терену Комисије за 
повраћај земљишта - 660,00 динара. 

Тарифни број 12.  

          За годишњу регистрацију редова вожње за све 
линије - 1.370,00 динара. 

          За остале регистрације редова вожње по захтеву - 
410,00 динара. 

   За издавање такси дозволе - 680,00 динара. 

   За промене података у такси дозволи - 270,00 динара. 

РС-АПВ 
Град Сомбор                                          ПРЕДСЕДНИК СГ 
СКУПШТИНА ГРАДА                         Синиша Лазић, с.р. 
Број:02-310/2009-I 
Дана:22.12.2009 

 182. На основу члана 6. 7. 8. и 60.  
Закона о финансирању локалне саомоуправе (''Сл. 
гласник РС" број 62/06) и члана 38. Статута Града 



 
Страницa 228          Службени лист Града Сомбора                  Број 11 -22.12.2009. 
 
Сомбора ("Сл. лист града Сомбор" бр. 2/08), Скупштина 
града Сомбора је, на 15. седници одржаној 22.12.2009. 
године, донела 
 

О Д Л У К У  
О ПОРЕЗУ НА ИМОВИНУ 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.  
Овом Одлуком се утврђује примена прописа 

Града Сомбора о висини пореске стопе пореза на 
имовину као изворног прихода, начин и мерила за 
утврђивање и наплату, сходно Закону о порезима на 
имовину и Закону о пореском поступку и пореској 
администрацији, као и овлашћења надлежног пореског 
органа Градске управе. 

 
 
II  ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 

 
Предмет опорезивања 

 
Члан 2. 

Порез на имовину плаћа се на следећа права на 
непокретности: 
1. право својине; 
2. право становања; 
3. право закупа стана или стамбене зграде, у складу са 

законом којим је уређено становање, за период дужи 
од једне године или на неодређено време; 

4. право коришћења градског, грађевинског, односно 
јавног грађевинског земљишта или осталог 
грађевинског земљишта у државној својини, површине 
преко 10 ари. 

Непокретностима у смислу става 1. овога члана 
сматрају се: земљиште, стамбене и пословне зграде, 
станови, пословне просторије, гараже, зграде и 
просторије за одмор и рекреацију и други грађевински 
објекти, односно њихови делови. 

У случају кад на непокретности постоји неко од 
права из става 1. тачке 2., 3. и 4 овога члана, порез на 
имовину плаћа се на то право, а не на право својине. 
 

 
Порески обвезник 

 
Члан 3. 

Обвезник пореза на имовину из члана 2. ове 
Одлуке је правно и физичко лице које је ималац тих 
права на непокретностима које се налазе на територији 
Града Сомбора. 

Ако више правних или физичких лица 
остварују једно од права из члана 2. ове одлуке на истој 
непокретности, порески обвезник је свако од њих, 
сразмерно свом уделу. 

У случају када је непокретност коју је стекла и 
користи јавна служба (јавно предузеће, установа) и друга 
организација чији је оснивач Град, односно предузеће и 
друга организација са улагањем државног капитала, у 
државној својини, у складу са законом којим се уређују 
средства у својини Града, покрајине или Републике, 
порески обвезник је корисник непокретности.  

Када је ималац права на непокретности из 
члана 2. ове Одлуке непознат или није одређен, обвезник 
пореза на имовину је корисник непокретности. 

Пореска основица 
Члан 4. 

Основица пореза на имовину код 
непокретности, осим пољопривредног и шумског 

земљишта, где порески обвезник не води пословне 
књиге, је тржишна вредност непокретности на дан 31. 
децембра године која претходи години за коју се утврђује 
и плаћа порез на имовину.  

Висину тржишне вредности непокретности 
утврђује извршни орган Града Сомбора, на предлог 
комисије коју образује начелник Градске управе, с тим 
што се она сваке године умањује за амортизацију по 
стопи од 1,5% применом пропорционалне методе, а 
највише до 70%.  

За непокретност израђену, стечену у току 
године, за коју се утврђује и плаћа порез на имовину, 
основица пореза је тржишна вредност одговарајуће 
непокретности на дан 31. децембра године која претходи 
години за коју се утврђује порез на имовину. 
 

Члан 5. 
Тржишна вредност непокретности из члана 4. 

ове Одлуке утврђује се применом основних и 
корективних елемената. 

Основни елементи су: 
1. корисна површина, 
2. просечна тржишна цена квадратног метра 
одговарајућих непокретности на територији града.  
 Коректни елементи су:  
1. локација непокретности, 
2. квалитет непокретности, и 
3. други елементи који утичу на тржишну 
вредност непокретности. 

Код утврђивања тржишне вредности за 
непокретности на подручју града Сомбора за које је 
Одлуком о грађевинском земљишту уређено плаћање 
накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта 
по зонама,  коефицијент по зонама износи: 

1) У екстра зони за коју је прописан 
највиши износ накнаде – 1,00 

2) У првој положајној зони за коју је 
прописан износ накнаде до највишег 
износа – 0,80 

3) У осталим положајним зонама – 
0,60 

 
Члан 6. 

Основица пореза на имовину код 
пољопривредног и шумског земљишта, у смислу ове 
одлуке, је петоструки износ годишњег катастарског 
прихода од тог земљишта, према последњем податку 
организације надлежне за послове катастра на дан 31. 
децембра године која претходи години за коју се утврђује 
и плаћа порез на имовину. 

Основица пореза на имовину код 
пољопривредног и шумског земљишта и других 
непокретности пореског обвезника који води пословне 
књиге је вредност непокретности утврђена у његовим 
пословним књигама, у складу са прописима, са стањем на 
дан 31. децембра године која предходи години за коју се 
утврђује и плаћа порез на имовину.  

 
Настанак пореске обавезе 

 
Члан 7. 

Обавеза по основу пореза на имовину настаје 
даном стицања права, односно даном почетка 
коришћења, даном оспособљавања, даном издавања 
употребне дозволе или даном омогућавања коришћења 
имовине на други начин. 
 

 
 



 
Страницa 229          Службени лист Града Сомбора                  Број 11 -22.12.2009. 
 

Пореске стопе 
 

Члан 8. 
Стопе пореза на имовину износе: 

1. на права на непокретности пореског обвезника који 
води пословне књиге - 0,40%. 

2. на права на непокретности пореског обвезника који не 
води пословне књиге: 

На пореску основицу Плаћа се на име пореза 
1) До 6.000.000 динара 0,40% 
2) Од 6.000.000 –до 
15.000.000 динара 

Порез из подтачке 1) + до 
0,80% на износ преко 
6.000,00 дин. 

3) Од 15.000.000 до 
30.000.000 динара 

Порез из подтачке 2) + до 
1,50%  
на износ преко 15.000.000 
дин. 

4) Преко 30.000.000 
динара 

Порез из подтачке 3) + до 
3%  
на износ преко 30.000.000 
дин. 

 
 

Пореска ослобађања 
 

Члан 9. 
Порез на имовину не плаћа се на права на 

непокретности из члана 2 ове Одлуке и то према одредби 
члана 12. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник 
РС“, бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07 и 5/09), под 
редним бројевима од 1 – 12. 

Порез на имовину не плаћа обвезник у случају 
кад укупна основица за све непокретности тог обвезника 
не прелази износ од 400.000 динара. 

Одредбе става 1. и 2. овога члана не 
примењују се на непокретности које се трајно дају 
другом лицу ради остваривања прихода. 

Трајним давањем другом лицу у смислу става 
3. овога члана, сматра се свако уступање непокретности 
другом лицу уз накнаду, које у току 12 месеци, 
непрекидно или са прекидима, траје дуже од 183 дана. 

Порез на имовину не плаћа обвезник – ималац 
права на непокретности, који је без накнаде уступи на 
коришћење прогнаном лицу после 1. августа 1995. 
године, ако прогнано лице и чланови његовог 
породичног домаћинства не остварују приходе, изузев 
прихода од земљишта које је предмет опорезивања. 

Порез на имовину не плаћа се на грађевинско, 
односно пољопривредно земљиште у државној својини, 
које је дато у закуп. 

Порез на имовину не плаћа се на права на 
непокретности које су у пословним књигама обвезника, у 
складу са прописима којима се уређује рачуноводство и 
ревизија, евидентиране као добра која су искључиво 
намењена даљој продаји. 
 

Порески кредити 
 

Члан  10. 
Порез на права на непокретности на згради 

или стану у којем станује обвезник умањује се за 40% за 
обвезника и по 10% за сваког члана његовог 
домаћинства, а највише 70% од утврђеног пореза. 

Утврђени порез на права на зграде и станове 
површине до 60 м2 који нису на градском грађевинском 
земљишту, односно на земљишту у грађевинском 
подручју, и не дају се у закуп, а у којима станује само 
лице старије од 65 година, умањује се за 75%. 

Домаћинством у смислу ове Одлуке сматра се 
заједница живота, привређивања и трошења остварених 
прихода чланова те заједнице. 

 
Утврђивање и наплата пореза на имовину 

 
Члан 11. 

Утврђивање и наплата пореза на имовину 
врши се на начин одређен овом Одлуком. 

 
 

Утврђивање пореза 
 

Члан 12. 
Утврђивање пореза на имовину врши се на 

основу података из пореске пријаве, пословних књига 
пореских обвезника и других података којима градски 
порески орган располаже, а од значаја су за утврђивање 
пореске обавезе. 

Промене у току године од значаја за висину 
пореске обавезе пореза на имовину не утичу на утврђену 
пореску обавезу за ту годину. 

 
 

Члан 13. 
Обвезник пореза на имовину дужан је да 

поднесе пореску пријаву са тачним подацима до 31. 
марта године за коју се врши утврђивање пореза. 

Обавеза из става 1. овога члана не односи се на 
обвезника који порез на доходак грађана за приходе од 
пољопривреде и шумарства плаћа према катастарском 
приходу. 

На имовину коју стекне, започне или престане 
да користи у току године, или му по другом основу 
настане или престане пореска обавеза, обвезник подноси 
пореску пријаву у року од 10 дана од дана настанка такве 
промене. 

Обвезник пореза на имовину који не води 
пословне књиге, а поднео је пореску пријаву није у 
обавези да за исту имовину подноси нову пријаву, осим у 
случају промене података садржаних у пријави који су од 
утицаја на висину пореске обавезе. 
 Пријава из овог члана подноси се 
надлежном градском пореском органу Градске управе 
града Сомбора. 
 

Члан 14. 
Порез на имовину утврђује се решењем 

надлежног градског пореског органа. 
Годишњи порез на имовину плаћа се 

тромесечно у року од 45 дана од дана почетка 
тромесечја. 

До доношења решења о утврђивању пореза на 
имовину за текућу годину, порез се плаћа аконтационо у 
висини обавеза за последње тромесечје године која 
претходи години за коју се утврђује и плаћа порез. 

Разлику између пореза утврђеног решењем 
пореског органа и аконтационо уплаћеног пореза за 
тромесечје за које је пореска обавеза доспела, обвезник је 
дужан да уплати у року од 15 дана од дана достављања 
првостепеног решења о утврђивању пореске обавезе. 

 
Члан 15. 

На захтев пореског обвезника, градски порески 
орган у оправданим случајевима може се одобрити 
једнократно одлагање или плаћање пореског дуга на 
рате, али најдуже до 12 месеци уз достављање средства 
обезбеђења наплате у висини пореског дуга. 
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 Плаћање доспеле обавезе у ратама одређује 
се посебним решењем или споразумом са обвезником на 
начин прописан Законом о пореском поступку и пореској 
администрацији и Уредбом о ближим условима за 
одлагање плаћања пореског дуга. 
 Порески обвезник је дужан да за време за 
које је одложено плаћање пореског дуга, обрачунава и 
плаћа камату за доспелу рату од дана усаглашавања дуга 
до дана плаћања рате по стопи једнакој годишњој 
есконтној стопи Централне емисионе банке увећане за 15 
процентних поена, применом  комфорне  методе 
обрачуна. 
 

III  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 16.  
У погледу начина утврђивања, поступка по 

правним лековима, начину и роковима плаћања пореза, 
камате, повраћаја, застарелости наплате, принудне 
наплате, казнених одредби и осталог што није уређено 
овом Одлуком, примењује се закон којим се уређује 
порески поступак и пореска администрација. 

 
Члан 17. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о порезу на имовину (''Службени лист 
општине Сомбор'' број 15/06). 
 

Члан 18. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу Града Сомбора", а  
примењиваће се почев од 01.01.2010. године. 
РС-АПВ 
Град Сомбор                                          ПРЕДСЕДНИК СГ 
СКУПШТИНА ГРАДА                         Синиша Лазић, с.р. 
Број:02-308/2009-I 
Дана:22.12.2009 

183. На основу члана 38. Статута града 
Сомбора („Сл. лист Града Сомбора“ бр. 2/08), 
Скупштина града Сомбора, на 15. седници одржаној 
22.12.2009. године донoси 
 

ОДЛУКУ 
О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ 
И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 
 

Члан 1.  
Овом Одлуком утврђују се извори из којих се обезбеђују 
посебна средства за заштиту и унапређење животне 
средине ради стварања материјалних услова за 
остваривање права и дужности Града Сомбора у области 
заштите и унапређења животне средине, начин и рокови 
плаћања и друга питања везана за коришћење ових 
средстава. 

Члан 2.  
 

Средства из члана 1. ове Одлуке обезбеђују се: 
- наплатом накнаде 16 пара (16/100 дин.) 

месечно по квадратном метру корисне површине од 
власника, односно корисника стамбеног простора  у 
граду Сомбору и 32 паре (32/100 дин.) месечно по 
квадратном метру корисне површине од власника, 
односно корисника пословног простора који се налази на 
територији Града Сомбора, а за пројекте (постројења и 
објекти) за које се може захтевати процена утицаја на 
животну средину на територији града Сомбора у складу 
са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је 
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се 

може захтевати процена утицаја на животну средину ( 
удаљем тексту Уредба) наплатом 0,64 динара као и за 
пројекте (постројења и објекти) за које је обавезна 
процена утицаја на животну средину у складу са 
Уредбом наплатом накнаде 1.3 дин. 

- из инвестиционих средстава за објекте за које 
је у складу са Законом о процени утицаја на животну 
ссредину потребна израда Студије и то за пројекте 
(постројења и објекти) за које је обавезна процена 
утицаја на животну средину у висини од 0.53 % од 
предрачунске вредности објекта, а за пројекте за које се 
може захтевати процена утицаја на животну средину у 
висини од 0.21% од предрачунске вредности објекта; 

- накнадом којиу плаћају физичка и правна 
лица у случају изношења смећа, грађевинског шута или 
другог материјала на јавну или другу површину; 

- средствима од наплаћених мандатних и 
прекршајних казни у складу са важећим прописима у 
области заштите животне средине за прекршаје 
прописане општинском односно одлуком града Сомбора; 

- из других прихода, поклона, донаторства, 
спонзорства, прилога и других извора у складу са 
законом. 
 

Члан 3. 
 

 Корисном површином стамбеног простора из 
члана 2. став 1. алинеја 1. ове Одлуке сматра се 
површина стана, односно породичне стамбене зграде, као 
и површина куће за одмор и рекреацију (викендица). 
 Корисном површином пословног простора из 
члана 2. став 1. алинеја 1. ове Одлуке сматра се укупна 
површина изграђеног пословног простора. 
 Инвестициона вредност објекта из става 1. 
алинеја 2. члана 2. ове Одлуке представља предрачунску 
вредност по главном пројекту. Средства у датом 
проценту обрачунавају се тако што се предрачунска 
вредност по главном пројекту увећава за време од 
момента њеног утврђивања (датум израде пројекта) до 
дана подношења пријаве почетка грађења у складу са 
Законом о планирању и изградњи, а применом индекса 
раста цена на мало у том периоду, закључно са месецом 
који претходи месецу када је пријава поднета. 
 

Члан 4.  
 

 Висину накнаде из члана 2. став 1. алинеја 2. 
ове Одлуке за сваког појединог обвезника утврђује 
Одељење за комуналне послове Градске управе Града 
Сомбора у сарадњи са надлежним одсеком Одељења за 
финансије Градске управе Града Сомбора и о утврђеној 
висини накнаде доставља решење сваком непосредном 
обвезнику. 
 Утврђену висину накнаде из члана 2. став 1. 
алинеја 2. ове Одлуке плаћа инвеститор, а доказ о 
плаћеној висини накнаде подноси у пријаву почетка 
грађења објекта као саставни део документације која се 
прилаже уз пријаву почетка грађења. 
 Непосредни обвезник који сматра да висина 
накнаде из члана 2. став 1. алинеја 1. ове Одлуке није 
утврђена у складу са овом Одлуком може у року од 15 
дана од дана пријема решења о утврђивању висине 
накнаде, поднети надлежном другостепеном пореском 
органу захтев за преиспитивање утврђене висине 
накнаде. 
 Накнаду из члана 2. став 1. алинеја 1. ове 
Одлуке утврђује и наплаћује Одељење за финансије 
Градске управе града Сомбора у складу са одредбама 
Закона о пореском поступку и пореској администрацији. 
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Члан 5.  
 

 Обвезник плаћања накнаде из члана 2. став 1. 
алинеја 3. је физичко односно правно лице које без 
одобрења износи смеће, грађевински шут или други 
материјал на јавну или другу површину. 
 Висину накнаде из претходно става утврђује се 
у износу: 

- за физичко лице од 3.225,00 до 53.750,00 
динара 

- за правно лице од 32.250,00  до 
161.250,00 динара 

У сваком конкретном случају, решењем 
надлежне службе Одељења за комуналне послове 
Градске управе Града Сомбора утврђује се износ накнаде 
коју обвезник плаћа, што се посебно образлаже (цедни се 
количина изнетог смећа, грађевинског шута, или другог 
материјала, односно трошкови уклањања истог и 
трошкови санације локације), а што ће се уредити 
посебним правилником. 

 
Члан 6.  

 
Наплату накнаде за заштиту и унарпређење 

животне средине на територији Града Сомбора врши 
надлежна служба Одељења за финансије Градске управе 
Града Сомбора. 
 
                                          Члан 7. 

 
Средства обезбеђења у складу са одредбама 

члана 2. ове Одлуке користиће се на основу Годишњег 
програма зуаштите и унапређења животне средине и 
Средњорочног програма заштите и унапређења животне 
средине.  

Годишњи програм заштите и унапређења 
животне средине доноси Градско веће Града Сомбора, а 
Средњорочне програме заштите и унапређења животне 
средине доноси Скупштина града Сомбора. 

Градско веће Града Сомбора на основу 
годишњег програма квартално утврђује приоритете за 
коришћење средстава за пројекте и програме у области 
заштте и унапређења животне средине. 

 
                           Члан 8. 
 
Стручне, техничке и административне послове 

везане за реализацију ове Одлуке обавља Одељење за 
комуналне послове Градске управе Града Сомбора. 

 
                         Члан 9. 
 
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје 

да важи Одлука о обезбеђивању средстава за заштиту и 
унапређење животне средине на територији града 
Сомбора („Сл. Лист града Сомбора“ бр. 5/2008). 

 
Члан 10. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном лист Града Сомбора“. 
РС-АПВ 
Град Сомбор                                          ПРЕДСЕДНИК СГ 
СКУПШТИНА ГРАДА                         Синиша Лазић, с.р. 
Број:434-14/2009-V 
Дана:22.12.2009 

 
   184.На основу члана 146. Закона о 

планирању и изградњи ("Сл.гл. РС", бр. 72/09 и 81/09) и 

члана 38. Статута Града Сомбора ("Сл. лист Града 
Сомбора", бр.2/2008),   Скупштина Града Сомбора на 15. 
седници одржаној 22.12.2009. године  донела је 
 

О Д Л У К У 
о IV изменама и допунама Одлуке о условима, начину 

и поступку за издавање локација за постављање 
мањих монтажних објеката на јавним површинама  

на територији општине Сомбор 
 

Члан 1.  
 

 У Одлуци о условима, начину и поступку за 
издавање локација за постављање мањих монтажних 
објеката на јавним површинама на територији општине 
Сомбор ("Сл.лист општине Сомбор", бр.12/2005, 15/2006, 
2/2008 и "Сл. лист града Сомбора" бр.5/2008) члан 32. 
мења се и гласи: 
 "Вредност бода из члана 30. ове Одлуке за 
2010. годину износи 34,00 динара.  Вредност бода за 
сваку календарску годину усклађује се након доношења 
Одлуке о буџету." 

 
Члан 2. 

 
 Одбор за статутарна питања, организацију и 
нормативна акта Скупштине града, утврдиће пречишћени 
текст Одлуке о условима, начину и поступку за издавање 
локација за постављање мањих монтажних објеката на 
јавним површинама  на територији општине Сомбор на 
основу припремљеног предлога Одељења за комуналне 
послове. 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу Града Сомбора". 
РС-АПВ 
Град Сомбор                                          ПРЕДСЕДНИК СГ 
СКУПШТИНА ГРАДА                         Синиша Лазић, с.р. 
Број:353-39/2009-V 
Дана:22.12.2009 
 

185. На основу члана 38. Статута града 
Сомбора ("Сл. лист града Сомбора", бр. 
2/08),Скупштина града Сомбора, на 15. седници 
одржаној 22.12.2009. године  д о н o с и 

 
О Д Л У К У 

О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 
 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком уређује се: појам грађевинског 
земљишта, врсте грађевинског земљишта, уређивање 
грађевинског земљишта, накнада за уређивање 
грађевинског земљишта, услови и начин давања у закуп 
неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини 
односно отуђење истог, критеријуми за утврђивање 
висине закупнине, односно цене земљишта и накнада за 
коришћење грађевинског земљишта, као и посебни 
услови за обрачун накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта за објекте који су предмет легализације.  
 

Члан 2. 
 Грађевинско земљиште јесте земљиште 
одређено законом и планским документом као 
грађевинско, које је предвиђено за изградњу и редовно 
коришћење објеката, као и земљиште на којем су 
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изграђени објекти у складу са законом и земљиште које 
служи за редовну употребу тих објеката. 
  

Члан 3. 
 

Грађевинско земљиште може бити у свим 
облицима својине. 

Грађевинско земљиште је у промету. 
Право својине на грађевинском земљишту у 

јавној својини има Република Србија, аутономна 
покрајина, односно јединица локалне самоуправе. 

Грађевинско земљиште у јавној својини је у 
промету, под условима прописаним законом. 

Грађевинско земљиште може бити: 
1) градско грађевинско земљиште; 
2) грађевинско земљиште ван граница 

градског грађевинског земљишта. 
 

Члан 4. 
 

 Градско грађевинско земљиште јесте 
земљиште у грађевинском подручју насељеног места које 
је као такво одређено планским документом, који се 
доноси за град Сомбор, у складу са законом. 

Планским документом којим се одређује 
градско грађевинско земљиште не мења се облик својине 
на земљишту које се одређује као градско грађевинско 
земљиште. 
  

Члан 5. 
 

 Грађевинско земљиште ван граница градског 
грађевинског земљишта јесте земљиште у грађевинском 
подручју изван насељеног места, које је као такво 
одређено планским документом који се доноси за град 
Сомбор, у складу са законом. 

Планским документом којим се одређује 
грађевинско земљиште ван граница градског 
грађевинског земљишта не мења се облик својине на том 
земљишту. 
 

Члан 6. 
 

 Грађевинско земљиште се користи према 
намени одређеној планским документом, на начин којим 
се обезбеђује његово рационално коришћење. 
 

Члан 7. 
 

Грађевинско земљиште може бити изграђено и 
неизграђено. 

Изграђено грађевинско земљиште је земљиште 
на коме су изграђени објекти у складу са важећим 
законом, намењени за трајну употребу. 

Неизграђено грађевинско земљиште је 
земљиште на коме нису изграђени објекти, на коме су 
изграђени објекти супротно важећем закону и земљиште 
на коме су изграђени само објекти привременог 
карактера. 

 
II.  УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

 
Члан 8. 

 
 Грађевинско земљиште може бити уређено и 
неуређено. 

Уређено грађевинско земљиште је земљиште 
које је комунално опремљено за грађење, у складу са 

важећим планским документом (изграђен приступни пут, 
електромрежа, обезбеђено снабдевање водом и 
обезбеђени други посебни услови). 

 
Члан 9. 

 
 Уређивање грађевинског земљишта обухвата 
његово припремање и опремање. 

Припремање земљишта обухвата истражне 
радове, израду геодетских, геолошких и других подлога, 
израду планске и техничке документације, програма за 
уређивање земљишта, расељавање, рушење објеката, 
санирање терена и друге радове. 

Опремање земљишта обухвата изградњу 
објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и 
уређење површина јавне намене. 

Уређивање грађевинског земљишта врши се 
према средњорочним и годишњим програмима 
уређивања, које доноси Скупштина града Сомбора. 

 
Члан 10. 

 
Неизграђено грађевинско земљиште које није 

опремљено у смислу члана 9. ове Одлуке, а налази се у 
обухвату плана генералне регулације, односно плана 
детаљне регулације, може се комунално опремити и 
средствима физичких и правних лица - власника 
грађевинског земљишта. 

Лице из става 1. овог члана подноси Одељењу 
за комуналне послове Градске управе града Сомбора,  
предлог о финансирању изградње комуналне 
инфраструктуре. 

Ако орган из става 2. овог члана утврди да је 
предметна зона, односно локација у обухвату плана 
генералне регулације, односно плана детаљне регулације 
и да је подносилац власник грађевинског земљишта, 
сачиниће услове о финансирању изградње комуналне 
инфраструктуре, који нарочито садрже: податке о 
локацији, односно зони, податке из урбанистичког плана 
и техничке услове за изградњу комуналне  
инфраструктуре, податке из програма уређивања 
грађевинског земљишта, границе локације која се опрема 
са пописом катастарских парцела, рок изградње, обавезу 
јединице локалне самоуправе као инвеститора за 
прибављање локацијске, грађевинске и употребне 
дозволе, као и обавезу да обезбеди и финансира стручни 
надзор у току извођења радова, обавезу власника 
земљишта за финансирање израде техничке 
документације, стручне контроле техничке 
документације, извођења радова, обавезу власника 
грађевинског земљишта да изврши избор извођача 
радова, обавезу предаје изграђених објеката комуналне 
инфраструктуре и дугих објеката јавне намене у својину 
јединици локалне самоуправе, стварне трошкове 
изградње комуналне инфраструктуре, као и висину 
умањења накнаде за уређивање грађевинског земљишта 
за инвеститора објекта који ће бити грађен на тој 
локацији, односно зони. 

За објекте који ће се градити на локацији, 
односно зони која се комунално опрема средствима 
власника, накнада за уређивање грађевинског земљишта 
се умањује за стварне трошкове комуналног опремања, а 
највише до 60% од висине накнаде утврђене према 
мерилима за обрачун за ту локацију, односно зону. 

Ако власник грађевинског земљишта прихвати 
услове из става 3. овог члана, надлежни орган предлог о 
финансирању изградње комуналне инфраструктуре са 
предлогом уговора доставља Скуштини града Сомбора 
на одлучивање. 
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Одлука Скупштине града Сомбора о 
прихватању предлога о финансирању изградње 
комуналне инфраструктуре средствима власника 
грађевинског земљишта садржи и овлашћење 
Градоначелнику града Сомбора за закључивање уговора, 
којим се ближе уређују односи настали поводом 
прихватања предлога о финансирању изградње 
комуналне инфраструктуре средствима власника. 

Градоначелник са власником грађевинског 
земљишта закључује уговор у року од 30 дана од дана 
доношења одлуке из става 6. овог члана. 

 
Члан 11. 

 
Град Сомбор уређује грађевинско земљиште и 

стара се о његовом рационалном коришћењу према 
намени земљишта предвиђеној планским документом, у 
складу са законом. 

Намена грађевинског земљиште може бити: 
становање, комерцијална делатност, производна 
делатност и остале намене. 

Средства добијена од накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта користе се за уређивање 
грађевинског земљишта, прибављање грађевинског 
земљишта и изградњу и одржавање објеката комуналне 
инфраструктуре. 
 
 
III. НАКНАДА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА 
 

Члан 12. 
 

 За уређивање грађевинског земљишта плаћа се 
накнада. 
  Накнаду за уређивање грађевинског 
земљишта плаћа инвеститор. 
Висина накнаде за уређивање грађевинског земљишта 
утврђује се на основу следећих критеријума: степена 
комуналне опремљености, годишњих програма за 
уређивање грађевинског земљишта, урбанистичке зоне, 
намене и површине објекта. 

Средства добијена од накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта користе се за уређивање 
грађевинског земљишта, прибављање грађевинског 
земљишта и изградњу и одржавање објеката комуналне 
инфраструктуре. 
   Члан 13. 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта 
за изградњу стамбеног и пословног простора плаћа се по 
нето површини објекта који се гради у износу од: 

  

 

Под нето површином подразумева се површина свих 
простора између зидова и преграда у објекту (СРПС 
У.Ц2.100).  

Износи из претходног става за насељена места приликом 
обрачуна за наплату умањују се за 80%. 

 Члан 14.               

Накнада за уређивања грађевинског земљишта 
утврђује се на следећи начин: 

а) за стамбене објекте:     

  - стамбене просторије у сутерену, приземљу, на 
спратовима, поткровљу, мансарди, рачунају се са 100% 
износа из члана 13. ове Одлуке; 

 -помоћне просторије у оквиру стамбеног објекта 
(подрумске етаже, гараже, лође, терасе, наткривени 
улази, балкони) и пратећи објекти (шупе, летње кухиње, 
оставе и друго) рачунају се са 50% износа из члана 13. 
ове Одлуке;  

- стамбени објекти салашког типа рачунају се са 50% 
износа из члана 13. ове Одлуке; 

-објекти за одмор - викенд куће које се граде у зонама 
викенд-насеља и рубним деловима грађевинског реона 
рачунају се са 100% износа из члана 13. ове Одлуке; 

 За град (у динарима) 
За насељена места 

(у динарима) 

За положајну 
зону:                        

Екстра 
зона I II III  I V I II III 

за КОЛОВОЗ                 
- од калдрме, 
туцаника 781,66 341,98 293,12 244,27 195,42 224,73 175,88 146,57 

- од бетона 1432,98 626,94 537,38 447,81 358,25 411,99 322,42 268,69 

- од асфалта 1954,36 855,04 732,89 610,74 488,59 561,88 439,73 366,44 

за ТРОТОАР                     

- од опеке 235,48 103,03 88,31 73,59 58,87 67,69 52,98 44,16 

- од бетона 443,28 193,94 166,23 138,53 110,82 127,44 99,74 83,12 
- од асфалта, 
поплочан 573,52 250,92 215,07 179,23 143,38 164,88 129,04 107,54 
за ЈАВНУ 
РАСВЕТУ                 
- ваздушна 
мрежа 298,56 130,63 111,96 93,30 74,64 85,84 67,18 55,99 
- каблирана 
мрежа 391,74 171,39 146,90 122,42 97,93 112,62 97,93 73,45 

за НН ЕЛЕК. 
МРЕЖУ                 
- ваздушна 
мрежа 396,58 173,50 148,72 123,93 99,14 114,02 88,14 74,36 
- каблирана 
мрежа 520,26 227,62 195,10 162,58 130,06 149,57 117,06 97,56 
за ВОДОВОД. 
МРЕЖУ 1173,06 513,22 439,89 366,58 293,26 337,25 263,94 219,93 
за 
АТМОСФЕРСК
У 
КАНАЛИЗАЦИ
ЈУ                 
- отв.атм.канал. 
(шанац) 104,06 45,53 39,03 32,53 26,02 29,92 23,41 19,52 
- зацевљена 
атм.канал. 391,44 171,26 146,79 122,33 97,86 112,54 88,07 73,40 
за ФЕКАЛНУ 
КАНАЛИЗАЦИ
ЈУ                 
- за улични 
колектор ф.к. 1954,36 855,04 732,89 610,74 488,59 561,88 439,73 366,44 

за ЗЕЛЕНИЛО 130,64 57,50 49,28 41,07 32,85 37,78 29,57 24,65 
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б) за комерцијалне објекте: 

- продајни простор, канцеларије, складишни 
простор, надстрешнице, помоћне просторије које су 
припадајући део пословног простора (ходник, 
степениште и сл.), као и други објекти и просторије које 
нису припадајући део пословног простора, а служе за 
обављање пословне делатности, рачунају се са 150% 
износа из члана 13. ове Одлуке; 

- за бензинске и гасне станице, рачунају се са 
200% износа из члана 13. ове Одлуке. 

в) за производне објекте: радионице, 
индустријски објекти, рачунају се са 80% износа из члана 
13. ове Одлуке; 

г) за пољопривредне објекте: 

- сви објекти који служе за узгој, производњу и 
складиштење пољопривредних производа, објекти за 
смештај пољопривредних машина и алата, као и воћарске 
кућице и слично, рачунају се са 35% износа из члана 13. 
ове Одлуке; 

д) за остале објекте: 

- за објекте у функцији спорта и рекреације, 
верске, образовања, културе, здравства, хидрофорске 
кућице, трафо-станице, антенски стубови и сл. рачунају 
се са 50% износа из члана 13. ове Одлуке. 

Приликом промене намене објеката из једне у 
другу категорију, плаћа се само разлика у износу накнаде 
за уређивање грађевинског земљишта утврђена 
претходним ставом овог члана. 

 

Члан 15. 

 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта 
за изградењу стамбених и пословних објекта у свим 
положајним зонама у граду и насељеним местима 
обрачунава се према нето површини простора који се 
гради на следећи начин: 

 - за првих 1000 м2 површине објекта који се 
гради накнада се обрачунава у износу из члана 13. и 14. 
ове Одлукe; 

  - за површину од 1001-ог м2  до 2000-ог м2 
површине објекта који се гради накнада се умањује за 
10% у односу на вредности  из члана 13. и 14. ове 
Одлуке; 

 - за површину од 2001-ог м2 до 3000-ог м2 
површине објекта који се гради накнада се умањује за 
20% у односу на вредности  из члана 13. и 14. ове 
Одлуке; 

 -  за површину од 3001-ог м2 површине 
објекта који се гради накнада се умањује за 30% у односу 
на вредности из члана 13. и 14. ове Одлуке. 

Члан 16. 

 

 Уколико се гради, дограђује, или надграђује 
стамбени или пословни објекат нето површине до 150 

м2( рачунајући без помоћних просторија), вредности из 
члана 13. ове Одлуке, умањују се за 40%. 

Умањење из претходног става важи за све 
улице у II, III и IV положајној зони у граду, а не важи за 
локације у индустријској зони и поред обилазница у 
граду. 

Члан 17. 

 

 Екстра зона у Сомбору обухвата улице: 
Венац Војводе Радомира Путника, Венац Војводе Петра 
Бојовића, Венац Војводе Степе Степановића, Венац 
Војводе 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, Косте Трифковића и Пеце 
Петровића. 

 Прва положајна зона у Сомбору обухвата 
улице: Фрушкогорска, Војничка, Првомајски булевар, 
Спортска, Алексе Дундића, Ивана Парчетића, ЈНА, 
Канаринска, Милете Протића, Славише Вајнера Чиче, VI 
личке дивизије, Бала Иштвана, Бење Антала, Цара 
Душана, Грује Дедића, Проте Матеје Ненадовића, 
Стапарски пут, Апатински пут, Филипа Кљајића, Матије 
Гупца, 21. октобра, XII војвођанске ударне бригаде, 
Коњовићева,  Војвођанска, Алексе Шантића, Белог 
Голуба, Арсенија Чарнојевића, Бранислава Нушића, 
Кнеза Милоша, Јосипа Флосбергера, Мите Поповића, 
Самка Радосављевића, Сонћански пут до Првомајског 
булевара, Боре Станковића, Јована Цвијића Подгоричка, 
Жарка Зрењанина, Штросмајерова. 

 Друга положајна зона у Сомбору обухвата 
улице: Аугуста Цесарца до Максима Горког,  Дује 
Марковића, Дубровачка до Максима Горког,  
Благојевићева, Хајдук Вељка, Карађорђева, Марка 
Краљевића, Милоша Обилића, Радишићева, Светозара 
Милетића, Вере Гуцуње, Вишњићева, Бранка 
Радичевића, Београдска, Јосипа Панчића, Косовска, Др 
Ђорђа Лазића, Тозе Марковића, Соње Маринковић, 
Станка Опсенице,  Владике Николаја, Батинска, Ђуре 
Јакшића, Ернеста Киша, Ивана Цанкара, Ивана 
Милутиновића, Јанка Веселиновића, Кратка, Нике 
Максимовића, Петра Драпшина, Пожаревачка, Раде 
Кончара, Славујев венац, Сувајска, Ваљевска, Владе 
Ћетковића, Скопљанска, Амброзија Шарчевића до 
Максима Горког, Јоргованска до Максима Горког, Петра 
Прерадовића, Илије Бирчанина до Максима Горког, 
Максима Горког, Ивана Косановића, Југ Богдана, 
Каменка Гагрчина, Милана Топлице, Партизанска, 
Радничка, Синђелићева, Танаска Рајића, Васе Стајића, 
Вука Караџића, Бачванска, Банатска, Ивана Гундулића, 
Јадранска, Светог Саве, Огњена Прице, Петра Кочића, 
Саве Ковачевића, Сремска, Вујадина Секулића, Јаше 
Игњатовића, Капетанова, Михајла Пупина, Милутина 
Бојића, Моношторска, Николе Тесле, Солунских бораца, 
8. марта, Пинкијева, Раде Дракулића, Отона Жупанчића, 
Стеријина, Стевана Семзе, Суботичка, Слободана 
Мацуре и Божидара Мацуре, Излетничка, Индустријска 
зона и све обилазнице око градског подручја. 

 Трећа положајна зона у Сомбору обухвата 
улице: Фрање Рачког, Томе Роксандића, Амброзија 
Шарчевића од Максима Горког, Илије Бирчанина од 
Максима Горког, Јоргованска од Максима Горког, 
Сонћански пут од Првомајског булевара, Далматинска, 
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Душана Станичкова, Иве Андрића, Незнаног јунака, 
Жикице Јовановића Шпанца, Сердар Јанка Вукотића, 
Јована Скерлића, Августа Цесарца од Максима Горког, 
Августа Шеное, Браће Рибникар, Др Радивоја 
Симоновића, Дубровачка, Ђуре Даничића, Јована 
Поповића, Липов лад, Миладина и Николе Кунића, 
Платона Атанацковића, Розе Луксембург, Стевана 
Мокрањца, Васе Пелагића, Браће Ђулинац, Милке 
Гргуров, Мите Калића, Мите Петровића, Мите 
Васиљевића, Нике Грујића, Стевана Сремца, Војислава 
Бакића, Војислава Илића, Жељезничка, Ади Ендреа, 
Борачка, Чихаш Бенеа, Др Ружице Рип, Ивана Горана 
Ковачића, Иве Лоле Рибара, Јухас Шандора, Призренска, 
Радивоја Ћирпанова, Сивачки пут, Банијска, Благоја 
Паровића, Динарска, Дунавска, Душана Мудрака, 22. 
децембра, Ђуре Салаја, Гаврила Принципа, Георги 
Димитрова, Гоце Делчева, Игманска, Исидоре Секулић, 
Ивана Антуновића, Ивана Мажуранића, Јасна пољана, 
Јосићки пут, Ловачка, Мајора Илића Бајке, Мала, Марије 
Бурсаћ, Мите Ценића, Московска, Блашка Марковића, 
Јована Дучића, Панонска, Пере Сегединца, Петра 
Деспотовића, Сарајевска, Слободана Бајића, Станка 
Пауновића, Симе Шолаје, Шикарски пут, Шумадијска, 
Уједињених нација, Уроша Предића, Владимира Назора, 
Николе Пашића, Вељка Чубриловића, Хероја Карпоша, 
Циглана, Венац Петрове Горе, Вукице Митровић, 
Роковци, Николе Симића, Омладинска, Романијска, Симе 
Матавуља, Миће Радаковића, Мајора Тепића, Занатска, 
Игманска, 

Четврта положајна зона у Сомбору обухвата 
улице: Богољуба Јефтића, Браће Лукачев, Чонопљански 
пут, Жарка Ђурошева, Централа, Бошка Туцића, Раде 
Крстића, Радоја Домановића, Славка Раданова, Старине 
Новака, Старог Вујадина, Стевана Бељанског, Вилмоша 
Шпајдла, Зорана Гомирца, Н. Плавшића, Црвене руже, 
Обзирских жртава, Раде Марјанца, Љубице Одаџић, 
Пролетерска, Душана Ћубића, Бранка Ћопића, Сремског 
фронта, Волтерова, Мирослава Антића, Бездански пут, 
Бошка Бухе, Ђорђа Натошевића, Хаџића Светића, Јоце 
Лалошевића, Јурија Гагарина, Милана Ракића, Радивоја 
Кораћа, Шикарски пут, Влаха Буковца, Живка Мишића, 
Браће Пејак, Ливадска, Балканска, Ђорђа Бркића, 
Велебитска, Зрмањска, Приједорска, Суботички пут, М. 
Стричевића, Л. Вукичевића, Цетињска, Б. Вребалова, Д. 
Васовића Диогена, Р. Марјанца, VII војвођанске ударне 
бригаде, Д. Васиљева, Бошка Југовића, М. Плавшића, Е. 
Кочиша, Б. Жижића, Кордунашка, Браће Миладинов, 
Радоја Домановића, VII крајишке бригаде, Мајора Илића 
Бајке, Н. Симића, В. Мићуновића, Моношторски пут, 
Савска, Дравска и сва приградско-салашка несеља. 

     

 Насељена места:  

 АЛЕКСА ШАНТИЋ 

 Прва положајна зона обухвата улице: 
Сомборски пут, Солунских добровољаца од Сомборског 
пута до улице Мостарске.  

 Друга положајна зона обухвата све остале 
улице. 

 БАЧКИ МОНОШТОР 

 Прва положајна зона обухвата улице: Ивана 
Горана Ковачића од улице Долске до улице Иве Лоле 
Рибара, Владимира Назора од Пионирске до Петра 
Драпшина. 

 Друга положајна зона обухвата све остале 
улице. 

  

БЕЗДАН 

 Прва положајна зона обухвата улице: Жртава 
фашизма од Сомборског пута до улице Колутске, Родина 
од Жртава фашизма до Пусте, Кошут Лајоша, Пуста од 
Колутске до Родине, Колутска од Жртава фашизма до 
Пусте, Црквена, Сомборски пут од Жртава фашизма до 
Кошут Лајоша. 

 Друга положајна зона обухвата све остале 
улице. 

 БАЧКИ БРЕГ 

 Прва положајна зона обухвата улице: 
Југословенска од Колутске до Раде Кончара, Браће 
Радића и Колутска. 

 Друга положајна зона обухвата све остале 
улице. 

 ТЕЛЕЧКА 

 Друга положајна зона обухвата улице: 
Октобарске револуције, Ђерђ Шипоша од Светозара 
Милетића до Октобарске револуције, Киш Ференца од 
улице Ади Ендреа. 

 Трећа положајна зона обухвата све остале 
улице. 

 СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ 

 Прва положајна зона обухвата улице: 
Сомборска од Ади Енреа до Доситеја Обрадовића и 
улица Доситеја Обрадовића до Војвођанске. 

 Друга положајна зона обухвата све остале 
улице. 

 КОЛУТ 

 Прва положајна зона обухвата улице: Стојана 
Матића од Иве Лоле Рибара до Трга бораца, Трг бораца, 
Марка Орешковића до Октобарске револуције и Станка 
Опсенице од Трга бораца до Октобарске револуције. 

 Друга положајна зона обухвата све остале 
улице. 

 ЧОНОПЉА 

 Прва положајна зона обухвата улице: Никола 
Тесле од Штросмајерове до Раде Кончара. 

 Друга положајна зона обухвата све остале 
улице. 

 КЉАЈИЋЕВО 

 Прва положајна зона обухвата улице: Моше 
Пијаде од Марка Орешковића до Милоша Кљајића, Иве 
Лоле Рибара од Марка Орешковића до Милоша Кљајића 
и улица Краља Петра I од ЈНА до Моше Пијаде. 

 Друга положајна зона обухвата све остале 
улице. 

 ГАКОВО  

 Прва положајна зона обухвата улице: Краља 
Петра I од Лазе Костића до Бранка Радичевића. 
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 Друга положајна зона обухвата све остале 
улице. 

 РИЂИЦА 

 Друга положајна зона обухвата улице: Светог 
Саве од Добровољачке до Вука Караџића. 

 Трећа положајна зона обухвата све остале 
улице. 

 РАСТИНА 

 Друга положајна зона обухвата улице: 
Солунских бораца од Војводе Степе Степановића до 
Војводе Радомира Путника. 

 Трећа положајна зона обухвата све остале 
улице. 

 СТАНИШИЋ 

 Прва положајна зона обухвата улице: 
Ослобођења од Мајора Тепића до Цара Душана. 

 Друга положајна зона обухвата све остале 
улице. 

 СТАПАР 

 Прва положајна зона обухвата улице: 
Карађорђев плац од Партизанске до Светосавске. 

 Друга положајна зона обухвата све остале 
улице. 

 ДОРОСЛОВО 

 Прва положајна зона обухвата улице: 
Октобарске револуције од Мале и улице Петефи Шандор 
до Ади Ендре, улице Николе Тесле од Школске до 
Станка Опсенице. 

 Друга положајна зона обухвата све остале 
улице. 

Члан 18. 

 

 Код градње објеката на неизграђеном 
грађевинском земљишту инвеститор плаћа накнаду за 
уређивање земљишта сходно одредбама ове Одлуке. 

 Код изградње новог објекта на месту 
постојећег, који се руши (када је рушење одобрено) 
инвеститор плаћа накнаду за уређивање грађевинског 
земљишта сходно одредбама ове Одлуке, само за 
повећану површину (при чему се води рачуна о намени 
објекта који се руши, као и објекта који се гради). 

 Повећана површина из претходног става 
утврђује се као разлика укупне површине новог објекта 
(који се гради) и површине порушеног објекта (када је 
рушење одобрено). 
 На површину утврђену на начин из претходног 
става примењују се одредбе члана 15. ове Одлуке, које 
регулишу обрачун накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта у случајевима на које се односи став 2. овог 
члана Одлуке. 
 Код доградње постојећег објекта инвеститор 
плаћа накнаду за уређивање грађевинског земљишта 
само за повећану површину. 

 У случају да се изградња објекта врши у 
фазама, инвеститор плаћа накнаду за уређивање 
грађевинског земљишта за укупну површину објекта 

(објеката) који ће се градити у фазама, само и искључиво 
у случају ако је прибавио грађевинску дозволу која се 
односи на све фазе (објекте) изградње. 
 

Члан 19. 

Ако у току грађења објекта, односно извођења 
радова, настану измене у односу на издату грађевинску 
дозволу и главни пројекат, инвеститор је дужан да 
поднесе захтев за измену грађевинске дозволе.  

Изменом из става 1. овог члана сматра се свако 
одступање од положаја, димензија, намена и облика 
објекта утврђених у грађевинској дозволи и главном 
пројекту.  

Уколико је инвестор изградио објекат веће 
површине у односу на издату  грађевинску дозволу и 
главни пројекат, дужан је да сноси трошкове разлике у 
накнади за   уређивање земљишта. 

У случају да се изгради површина мања од 
документацијом одобрене, инвеститор нема право на 
умањење обрачунате накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта.  

Члан 20. 

 Град и инвеститори изградње, доградње, 
адаптације и реконструкције грађевинског објекта 
уговором уређују међусобне односе у вези уређивања 
земљишта и плаћања накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта.  

 Уговором из става 1. утврђује се висина 
накнаде за уређивање грађевинског земљишта, динамика 
плаћања, обим, структура и рокови за извођење радова на 
уређивању земљишта, као и поступак и услови измене 
уговора (промена намене, површине објекта и др.).  

 Уговор са инвеститором закључује Одељење 
за комуналне послове, а евиденцију накнаде и контролу 
врши Одељење за финансије Градске управе – локална 
пореска администрација. 

 На основу захтева инвеститора из става 1. овог 
члана, надлежно одељење Градске управе решењем 
утврђује висину накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта из става 1. овог члана. 
 

Члан 21. 

 

 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 
плаћа се:  

 - у целости, у року од 8 дана од дана 
правоснажности решења из члана 20.став 4 ове Одлуке,  

 - у ратама, и то уплатом учешћа од 20%, а 
преостали износ у највише 12 месечних рата, које се 
ревалоризују индексом раста цена на мало, рачунајући од 
дана закључења уговора, па до доспећа рате за плаћање.  

 Након уплате учешћа из става 1. алинеја 2. 
овог члана, закључује се са инвеститором уговор из 
члана 20. ове Одлуке.  

 Надлежна служба Одељења за комуналне 
послове не може издати инвеститору из става 1. алинеја 
1. овог члана, грађевинску дозволу, док исти не достави 
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доказ о уплати накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта.  

 

 

Члан 22. 

 Ради обезбеђења плаћања накнаде из члана 21. 
алинеја 2., инвеститор је дужан да пре закључења 
уговора достави једно од следећих средства обезбеђења: 

 - Банкарску гаранцију »без приговора», «на 
први позив», уз обавезну клаузулу о укључењу 
ревалоризације у гаранцију; 

 - Потребан број сопствених меница које издаје 
инвеститор у корист града Сомбора, и то једну попуњену 
на износ основног дуга и са роком доспећа, а остале 
менице су бланко менице. Инвеститор је обавезан да уз 
менице достави писмено овлашћење (оверено у суду) да 
град Сомбор може да попуни износ бланко менице и да 
их реализује преко организације овлашћене за плаћање; 

 - Уговорено заложно право (хипотека) да се у 
корист града Сомбора  у одговарајућем листу 
непокретности упише право хипотеке на безтеретном 
земљишту, односно његовом бестеретном објекту, и то у 
двоструком износу од утврђене висине накнаде за 
уређивање земљишта.  
Саставни део уговора је и изјава инвеститора, оверена 
код надлежног суда,  којом неопозиво и безусловно 
признаје потраживање града и дозољава да град своја 
потраживања измири већ након неизмирења три рате, 
путем извршења из заложене непокретности. 

Члан 23. 

 У случају да инвеститор накнаду за уређивање 
грађевинског земљишта уплати одједном у целости, 
истом се накнада умањује за 10%. 

Члан 24. 

 Подносилац захтева за прикључак у граду 
Сомбору у моменту прикључења на улични колектор 
фекалне канализације, односно уличну водоводну 
линију, обавезан је да плати накнаду. 

 Накнада из става 1. овог члана плаћа се по 
прикључку. 

 Ако је главни вод водовода односно 
канализације грађен из средстава самодоприноса, 
подносилац захтева плаћа износ од 30% накнаде.  

Висина накнаде утврђује се на основу 
просечних трошкова изградње уличног колектора 
фекалне канализације, односно водоводне линије, за 
територију насеља у текућој години, коју доноси 
Градоначелник посебним решењем. 

 Подносилац који је учествовао у 
суфинансирању изградње уличног колектора фекалне 
канализације, односно водоводне линије, ослобађа се 
плаћања накнаде у износу од: 

 - 100% , уколико се захтев за прикључење 
поднесе у години изградње, првој и другој години након 
изградње уличног колектора фекалне канализације, 
односно водоводне линије; 

 - 90%, уколико се захтев за прикључење 
поднесе у трећој години након изградње уличног 

колектора фекалне канализације, односно водоводне 
линије; 

 - 80%, уколико се захтев за прикључење 
поднесе у четвртој години након изградње уличног 
колектора фекалне канализације, односно водоводне 
линије; 

 - 70%, уколико се захтев за прикључење 
поднесе у петој и у наредним годинама након изградње 
уличног колектора фекалне канализације, односно 
водоводне линије; 

 Уколико подносилац захтева није учествовао у 
суфинансирању изградње уличног колектора фекалне 
канализације, односно водоводне линије на коју се 
прикључује, плаћа целокупан износ накнаде. 

У случају када је изградња уличног колектора 
фекалне канализације односно водоводне линије, 
финансирана донаторским средствима (републички, 
односно покрајински фондови, фондови ЕУ, и сл.), а при 
томе није било суфинансирања од стране грађана,  
подносилац захтева за прикључак на улични колектор 
фекалне канализације, односно за прикључак на 
водоводну линију, плаћа: 
 - 50% накнаде, уколико се захтев за 
прикључење поднесе у години изградње уличног 
колектора фекалне канализације, односно водоводне 
линије, или у првој наредној години, 
 - 100% накнаде, уколико се захтев за 
прикључење поднесе у другој или у наредним годинама 
након изградње уличног колектора фекалне 
канализације, односно водоводне линије. 

 
Овлашћује се Градско веће да може одобрити 

својим закључком  подносиоцу захтева из прве алинеје 
претходног става, на његов  посебан  захтев,  плаћање 
накнаде за прикључак на улични колектор фекалне 
канализације, односно за прикључак на водоводну 
линију, на рате  и то највише до три месечне рате, које се 
ревалоризују индексом раста цена на мало рачунајући од 
дана уплате прве рате. 

Овлашћује се  Градско веће да може одобрити 
својим закључком свим подносиоцима захтева за 
прикључак на улични колектор фекалне канализације, 
односно за прикључак на водоводну линију, а који нису 
остварили никакво умањење накнаде из овог члана, на 
њихов посебан  захтев,  плаћање на рате и то највише до 
шест месечних рата, које се ревалоризују индексом раста 
цена на мало рачунајући од дана уплате прве рате. 

Ради обезбеђења плаћања накнаде из става 8. и 
9. овога члана, подносилац захтева дужан је да достави 
једно од средства обезбеђења, и то:  

- меницу плативу на први позив, или  

- банкарску гаранцију на износ накнаде. 

Подносиоцу захтева не може се одобрити 
прикључење на уличну водоводну линију, односно 
улични колектор фекалне канализације уколико у 
целости не измири доспеле обавезе по основу накнаде за 
коришћење грађевинског земљишта. 

Члан 25. 
 Одредбе члана 24. ове Одлуке се не примењују 
у случају када се на колектор фекалне канализације, 
односно уличне водоводне линије, прикључује објекат за 
којег је у неком другом прописаном поступку већ 
обрачуната и наплаћена накнада за уређење грађевинског 
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земљишта у делу који се односи на водовод, односно 
фекалну канализацију. 

 У случају из става 1. овог члана подносилац 
захтева за прикључак не плаћа накнаду за исти. 

   

IV. ОТУЂЕЊЕ И ДАВАЊЕ У ЗАКУП 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ 
СВОЈИНИ 
 

Члан 26. 
 
 Град Сомбор отуђује или даје  у закуп 
грађевинско земљиште у јавној својини ради изградње 
јавним надметањем или прикупљањем понуда јавним 
огласом, по тржишним условима, у складу са законом и 
овом Одлуком. 
 Рок за привођење намени земљишта из става 1. 
овог члана је три године од дана закључења уговора о 
отуђењу, односно о давању грађевинског земљишта у 
закуп.  
 Трајање закупа зависи од намене грађевинског 
земљишта:  
 - са наменом за становање, рок трајања закупа 
је до  99 година; 
 - за друге намене, регулисане чланом 11. ове 
Одлуке, рок трајања закупа је до 80 година. 
  

Члан 27. 
 

 Грађевинско земљиште у јавној својини  даје 
се у закуп као неизграђено и уређено. 

 Изузетно од става 1. овог члана, може се дати 
у закуп грађевинско земљиште као неизграђено 
земљиште које није уређено, ако учесник у поступку 
јавног надметања односно прикупљања понуда јавним 
огласом прихвати прописане услове за уређивање 
земљишта садржане у јавном огласу и уговором преузме 
обавезу да о свом трошку изврши комунално опремање 
грађевинског земљишта.   
 

Члан 28. 
 

Постојеће и планиране површине јавне намене 
не могу се отуђити из јавне својине. 

Грађевинско земљиште у јавној својини не 
може се отуђити или дати у закуп, ако није донет 
плански документ на основу кога се издаје локацијска 
дозвола. 

Грађевинско земљиште у јавној својини се 
отуђује или даје у закуп лицу које понуди највећу цену 
односно  највиши износ закупнине за то земљиште.  

Највећа понуђена цена односно највиши 
понуђени износ закупнине не могу се накнадно 
умањивати. 

Изузетно, град Сомбор може отуђити или дати 
у закуп грађевинско земљиште у јавној својини по цени 
односно закупнини која је мања од тржишне цене 
односно закупнине, или отуђити, или дати у закуп 
грађевинско земљиште без накнаде, уз претходно 
прибаљену сагласност Владе. 
 

Члан 29. 
 

У случају када на грађевинском земљишту у 
државној својини које град Сомбор даје у закуп ради 
изградње стамбеног, пословног, или стамбено-пословног 
објекта, не постоје услови за обезбеђење простора за 

паркирање возила у виду паркинг места или гаража, 
инвеститор је дужан да, у складу са локацијским 
дозволом, сачини са Дирекцијом за изградњу града 
Сомбора уговор о изградњи потребног броја паркинг 
места, односно гаражних места, у близини објекта који се 
гради, а који уговор се прилаже уз грађевинску дозволу. 

Одредба из претходног става, везано за 
изградњу потребног броја паркинг места или гаражних 
места примењује се и за случај када се као инвеститори 
изградње стамбеног, пословног, или стамбено-пословног 
објекта појављују физичка или правна лица, која су 
носиоци права коришћења на грађевинском земљишту. 

Дирекција за изградњу града Сомбора 
прибавља сву документацију која је потребна за радове 
из става 1. и 2. овог члана, а што се финансира 
средствима уплаћеним од инвеститора на име накнаде за 
уређивање паркинг простора или гаражних места. 

Накнада за уређивање паркинг простора или 
гаражних места обрачунава се као: 

- За положајну екстра зону.................................4.000 
бодова / паркинг место или гаражно место; 

- За остале положајне зоне.................................3.000 
бодова / паркинг место или гаражно место. 

За обвезнике плаћања накнаде из претходног 
става утврђује се вредност бода тако да је иста једнака 
динарској противвредности једног ЕВРА по средњем 
курсу Народне банке Србије на дан обрачуна. 

За инвеститоре који су већ исплатили накнаду 
за уређивање грађевинског земљишта, односно који су 
склопили уговор о плаћању накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта до дана 26.06.2009.год., накнада 
за уређивање паркинг простора или гаражних места 
утврдиће се анексом истог уговора, али умањено за 50%. 
 Овлашћује се Градско веће да може одобрити 
својим закључком, инвеститору из става 1 и 2 овог члана, 
на његов  посебан  захтев,  плаћање накнаде за уређивање 
паркинг простора или гаражних места на рате, и то 
највише до 12 месечних рата, које се ревалоризују 
индексом раста цена на мало рачунајући од дана уплате 
прве рате. 

Ради обезбеђења плаћања накнаде за 
уређивање паркинг простора или гаражних места 
инвеститор је дужан је да пре закључења уговора достави 
једно од следећих средстава обезбеђења: 

 - Банкарску гаранцију »без приговора», «на 
први позив», уз обавезну клаузулу о укључењу 
ревалоризације у гаранцију; 

 - Потребан број сопствених меница које издаје 
инвеститор у корист града Сомбора, и то једну попуњену 
на износ основног дуга и са роком доспећа, а остале 
менице су бланко менице. Инвеститор је обавезан да уз 
менице достави писмено овлашћење (оверено у суду) да 
град Сомбор може да попуни износ бланко менице и да 
их реализује преко организације овлашћене за плаћање; 

 - Уговорено заложно право (хипотека) да се у 
корист града Сомбора  у одговарајућем листу 
непокретности упише право хипотеке на безтеретном 
земљишту, односно његовом бестеретном објекту, и то у 
двоструком износу од утврђене висине накнаде. 
Саставни део уговора је и изјава инвеститора, оверена 
код надлежног суда,  којом неопозиво и безусловно 
признаје потраживање града и дозвољава да град своја 
потраживања измири већ након неизмирења три рате, 
путем извршења из заложене непокретности.  

 
Члан 30. 
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 Одлуку о расписивању јавног огласа за јавно 
надметање, односно прикупљање понуда јавним огласом 
ради отуђења односно  давања у закуп  грађевинског 
земљишта у јавној својини, доноси Градско веће. 

 

Члан 31. 
 

 Јавни оглас из члана 30. ове Одлуке, надлежна 
служба Одељења за комуналне послове објављује у 
локалном листу, који излази на територији Града 
Сомбора. 

 Градско веће града Сомбора може донети 
одлуку да се оглас објави и у неком дневном листу. 

 
Члан 32.  

 
 Поступак јавног надметања и поступак 
прикупљања понуда јавним огласом спроводи Комисија. 

 Комисија има председника и два члана.  
Председник и чланови комисије имају 

заменике.  
Комисију именује Градско веће на период од 

четири године. 
 Административне и стручне послове за 
Комисију обавља Одељење за комуналне послове. 
  

Члан 33.  
 

 Јавни оглас за јавно надметање односно 
прикупљање понуда ради давања у закуп,  грађевинског 
земљишта у јавној својини, односно ради отуђења истог, 
садржи: 

 1. податке о катастарској парцели; 
 2. податке о намени грађевинског земљишта; 
 3. податке о уређености – комуналној 
опремљености земљишта; 
 4. обавештење да је лице коме  се даје  у закуп 
земљиште које није уређено, обавезно о свом трошку 
извршити комунално опремање грађевинског земљишта; 
 5. посебне услове у погледу обавезе изградње 
потребног броја паркинг места на јавној површини; 
 6. почетни износ закупнине односно почетну 
цену за отуђење земљишта; 
 7. дужина трајања закупа; 
 8. гарантни износ за учешће на јавном 
надметању и рок за повраћај гарантног износа 
учесницима који не добију земљиште у закуп, односно 
који га не откупе; 
 9. обавештење да учесник који је понудио 
највећи износ  губи право на повраћај гарантног износа 
ако не закључи уговор у року  из члана 36., односно 37. 
ове Одлуке; 
 10. место и време одржавања јавног надметања 
односно отварања понуда; 

11. рок за подношење пријава за јавно 
надметање као и обавештење о документацији које се 
мора приложити уз пријаву; 

12. рок за подношење понуда у поступку 
прикупљања понуда: 
 13. рок за  привођење земљишта  намени; 
 14. обавештење из члана 40. став 4. ове 
Одлуке; 
 15. обавезу закупца односно купца да плати 
порез на пренос апсолутних права; 

 16. обавезу закупца односно купца да плати 
накнаду за промену намене земљишта. 
               
 Гарантни износ из става 1. тачка 8. овог члана 
утврђује се у висини од 20% од почетног износа 
закупнине односно цене земљишта за правна лица, 
односно 10% за физичка лица. 
 Учесницима који нису добили земљиште у 
закуп, гарантни износ се враћа у року од пет дана од дана 
одржавања јавног надметања. 

Рок за подношење пријава, односно понуда, не 
може бити краћи од 30 дана од дана објављивања јавног 
огласа. 

 
Члан 34. 

 
 Решење о отуђењу грађевинског земљишта 
односно о давању у закуп грађевинског земљишта у 
јавној својини  доноси Градско веће, по предлогу којег 
сачињава Одељење за комуналне послове Градске 
управе, а на основу записника Комисије.  

 Решење о отуђењу грађевинског земљишта 
односно о давању у закуп грађевинског земљишта у 
јавној својини,  Градско веће доставља свим учесницима 
у поступку јавног надметања односно прикупљања 
понуда и јавном правобранилаштву града Сомбора. 
 Учесник јавног надметања, односно 
прикупљања понуда, који сматра да му је у поступку 
јавног надметања или прикупљања понуда повређено 
право, може да покрене управни спор против решења из 
става 2. овог члана, у року од 30 дана од дана 
достављања тог решења. 

Надлежно јавно правобранилаштво има право, 
ако сматра да је решење донето супротно одредбама 
закона, или одредбама ове Одлуке, или супротно 
посебним условима за уређење земљишта садржаним у 
јавном огласу, да поднесе тужбу надлежном суду у року 
од 30 дана од дана достављања решења. 

 
Члан 35. 

 
Решење о отуђењу грађевинског земљишта, 

односно решење о давању у закуп  грађевинског 
земљишта  садржи: 

 1. податке о закупцу односно о купцу 
земљишта; 

 2. податке о катастарској парцели; 

 3. податке о намени грађевинског земљишта у 
складу са важећим планским документима; 

 4. висини закупнине односно цене  у случају 
отуђења грађевинског земљишта; 

 5. рок трајања закупа; 

 6. рок привођења земљишта намени; 

             7. посебне услове за уређење земљишта ако се у 
закуп даје неуређено грађевинско земњиште; 
             8. обавеза закупца да у роковима прописаним 
овом Одлуком, закључи уговор о закупу односно уговор 
о отуђењу;  
              9. обавезу изградње потребног броја паркинг 
места на јавној површини, уколико су се стекли услови у 
смислу члана 29. ове Одлуке. 

 

Члан 36. 
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У року од 30 дана од дана правноснажности 

решења о отуђењу или решења о давању у закуп 
грађевинског земљишта из члана 34. ове Одлуке, 
закључује се уговор између града Сомбора и лица коме 
се земљиште отуђује односно даје у закуп.  
  Ако лице коме се грађевинско земљиште 
отуђује односно даје у закуп, својом кривицом не 
закључи уговор у року утврђеном у ставу 1. овог члана 
губи право на уплаћени гарантни износ. 

 Ако лице коме се  грађевинско земљиште у 
јавној својини отуђује односно даје у закуп  не  закључи 
уговор у року из  става 1. овог члана, Градско веће 
поништава решење из члана 34. ове Одлуке. 
 

Члан 37. 

 Уговор о закупу грађевинског земљишта у 
јавној својини садржи: 

 1. податке о катастарској парцели; 

 2. податке о намени будућег објекта, ускладу 
са чланом 11. ове Одлуке ; 

 3. висину закупнине и рок плаћања; 

 4. рок трајања закупа; 

 5. рок за привођење земљишта намени; 

             6. посебне услове за уређење земљишта ако се у 
закуп даје неуређено грађевинско земљиште; 

 7. права и обавезе у случају неизвршења 
обавеза; 

             8. начин решавања спорова; 

             9. поступак и услове за измену уговора; 

            10. ако се закупнина плаћа у ратама обавезно се 
прописује начин усклађивања висине закупа са порастом 
цене на мало у Републици Србији, према објављеним 
подацима надлежне организације за послове вођења 
статистике; 

 11.обавезу изградње потребног броја паркинг 
места на јавној површини, уколико су се стекли услови у 
смислу члана 29. ове Одлуке. 

 

Члан 38. 

 Уговор о отуђењу грађевинског земљишта 
садржи: 

 1. податке о катастарској парцели; 

 2. податке о намени будућег објекта; 

 3. висину цене; 

4. обавезу изградње потребног броја паркинг 
места на јавној површини, уколико су се стекли услови у 
смислу члана 29. ове Одлуке;      

 5. права и обавезе у случају неизвршења 
уговорених обавеза; 

             6. начин решавања спорова; 

             7. поступак и услове за измену уговора. 

Члан 39. 

 Учесник у јавном надметању подноси пријаву 
у року који је утврђен јавним огласом, а који не може 
бити краћи од 30 дана од дана јавног оглашавања.  
 Учесник на  јавном надметању уз пријаву 
подноси и следеће: 
 1. фотокопију личне карте, за физичка лица; 
 2. извод из регистра привредних субјеката, за 
правна лица и  предузетнике; 
 3. овлашћење за заступање, за правна лица; 
 4. доказ о уплаћеном гарантном износу. 
 

Члан 40. 
 
 Јавно надметање ће се одржати ако истом 
приступи најмање два учесника, лично или преко 
овлашћеног пуномоћника. 

 Сматра се да је јавно надметање одржано и ако 
истом приступи само један учесник, који је у том случају 
дужан да понуди износ за 5% виши од почетног износа 
закупнине, односно од почетне цене за отуђење. 
 Уколико на јавно надметање не приступи ни 
један учесник, поступак оглашавања ће се поновити. 
 Учесник јавног надметања не може бити лице 
које до дана подношења пријаве није измирило своје 
обавезе (по основу закупа земљишта, накнаде за уређење 
грађевинског земљишта и накнаде за коришћење 
грађевинског земљишта) према граду Сомбору. 
 

 
Члан 41. 

 
Поступак јавног надметања почиње тако што 

Председник Комисије, у складу са одредбама ове Одлуке, 
утврђује ко је поднео пријаве и саопштава ко је стекао 
статус учесника на јавном надметању. 
 Председник Комисије објављује почетни износ 
закупнине односно почетну цену земљишта и позива 
учеснике да дају своје понуде. Учесник јавног 
надметања дужан је да јасно и гласно каже своју понуду. 
 Председник Комисије пита три пута да ли неко 
даје више од највећег претходно понуђеног износа и 
констатује после трећег позива који је највећи понуђени 
износ и име понуђача.  
 Учесник који је понудио највећи износ 
потписује изјаву да је понудио највећи износ са назнаком 
висине износа. 
 Потом председник Комисије оглашава да је 
јавно надметање завршено. 

Члан 42. 
 

 О току поступка јавног надметања води се 
записник. 
 У записник из претходног става се уноси: 

 1. место, дан и час почетка јавног надметања; 
2. број пријављених учесника; 
3. резултат прегледа документације и 

назначење пријава које не испуњавају услове за даље 
учествовање у јавном надметању; 
 4. почетни износ закупнине односно цене за 
отуђење грађевинског земљишта; 
 5. имена учесника са понуђеним износом 
закупнине односно цене за отуђење грађевинског 
земљишта; 
 6. износ закупнине односно цене за отуђење 
грађевинског земљишта који је утврђен као највећи и 
податке о учеснику; 
 7. евентуалне  примедбе учесника јавног 
надметања; 
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 8. време завршетка поступка јавног 
надметања; 
 9. друге  податке од значаја за ток поступка 
јавног надметања. 
 Записник потписују чланови Комисије, лице 
које води записник и најповољнији понуђач. 
 

Члан 43. 

              Понуда за јавно надметање прикупљањем понуда 
садржи: 

  1. име и презиме, ЈМБГ, као и адресу, за 
физичка лица; 

              2. за предузетнике и правна лица, извод из 
регистра привредних субјеката; 

  3. уредно овлашћење за заступање; 

  4. понуђени износ закупине, односно цене. 

Члан 44. 

 Понуда из члана 43. ове Одлуке, доставља се 
Комисији из члана 32. ове Одлуке, у затвореној коверти, 
са видљивом назнаком на коју парцелу се понуда односи. 

 Понуђени износ закупнине односно цене мора 
бити у динарском износу који је исти или већи од 
најнижег износа закупнине односно најниже цене за 
отуђење, утврђеног одлуком о расписивању јавног огласа 
ради прикупљања понуда. 

 Неблаговремене и неуредне понуде се 
одбацују. 

 Неблаговремена понуда је понуда која је 
поднета по истеку рока за подношење понуда. 

 Неуредна понуда је:  

 1. поднета у отвореној коверти;  

             2. понуда поднета без видљиве ознаке за коју 
парцелу се односи; 

 3. понуда која не садржи податке и уредне 
документе из члана 43. ове Одлуке, и  

 4. понуда у којој понуђени износ закупнине, 
односно цене, није у складу са одредбом става 2. овог 
члана. 

Члан 45. 

 Поступак јавног отварања понуда спроводи 
Комисија из члана 32. ове Одлуке и о истом се води 
записник.   

 Неблаговремене понуде посебно се одвајају и 
не разматрају се, што се записнички констатује.  

 Благовремене понуде отвара председник 
Комисије и даје их на увид члановима Комисије. 

 Председник Комисије јавно саопштава 
садржину сваке отворене понуде, при чему Комисија 
констатује да ли су исте уредне. 

 Поступак прикупљања понуда сматра се 
успелим ако је пристигла барем једна благовремена и 
уредна понуда. У противном, поступак прикупљања 
понуда сматра се неуспелим. 

 Поступак отварања понуда је јаван и истом 
могу да присуствују заинтересована лица. 

 

 

Члан 46. 

 

 Записник о поступку отварања понуда из 
претходног члана потписују сви чланови Комисије, лице 
која води записник и присутни подносици понуде, 
односно њихови овлашћени представници. 

 Пре потписивања записника из става 1. овог 
члана присутни подносиоци понуда, односно њихови 
овлашћени заступници, могу унети у записник и 
евентуалне примедбе на поступак јавног отварања 
понуда. 

Члан 47. 
 
 Грађевинско земљиште у јавној својини може 
се отуђити или дати у закуп непосредном погодбом ради: 

- изградње објеката за потребе обављања 
послова из надлежности државних органа 
и организација, органа јединица 
територијалне аутономије и локалне 
самоуправе, као и других објеката у 
јавној својини; 

- прибављања грађевинске дозволе 
власнику бесправно саграђеног објекта 
који је захтев поднео у роковима 
прописаним Законом о планирању и 
изградњи ("Службени гласник РС", број 
72/2009 и 81/2009), ако је изградња тог 
објекта у складу са условима 
предвиђеним наведеним законом; 

- исправке граница суседних катастарских 
о парцела; 

- формирања грађевинске парцеле у складу 
са чланом 102. Закона о планирању и 
изградњи 
("Службени гласник РС", број 72/2009 и 
81/2009); 

- отуђења или давања у закуп грађевинског 
земљишта по цени односно закупнини 
која је мања од тржишне цене односно 
закупнине, или отуђења, или давања у 
закуп грађевинског земљишта без 
накнаде, уз претходно прибављену 
сагласност Владе;  

- споразумног давања земљишта ранијем 
власнику непокретности које је било 
предмет експропријације, у складу са 
прописима о експропријацији. 

 
 

Члан 48. 
 

 Лица из члана 47. ове Одлуке подносе писмени 
захтев Одељењу за комуналне послове Градске управе.  

 Надлежна служба Одељења за комуналне 
послове утврђује основаност поднетог захтева и 
сачињава предлог  који  доставља Градском већу. 
 Решење  о давању у закуп непосредном 
погодбом, односно о отуђењу грађевинског земљишта у 
јавној својини, доноси Градско веће. 
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Након правоснажности решења из претходног 
става, Градско веће закључује уговор који садржи све 
елементе утврђене у члану 37., односно члану 38. ове 
Одлуке. 

 
 
 
V. ЗАКУПНИНА И ЦЕНА ЗЕМЉИШТА 
 

Члан 49. 
 

 Закупнину плаћа лице коме је грађевинско 
земљиште у јавној својини дато у закуп, у поступку 
утврђеном овом Одлуком. 
 Закупнина се плаћа: 
 - у целости, у року од 8 дана од дана 
закључења уговора; 
 - у ратама, и то највише у 12 месечних рата, 
које се ревалоризују индексом раста цена на мало, 
рачунајући од дана закључења уговора, па до доспећа 
рате за плаћање. 

 Ради обезбеђења плаћања закупнине, 
инвеститор је дужан да пре закључења уговора достави 
једно од следећих средства обезбеђења: 

 - Банкарску гаранцију «без приговора», «на 
први позив», уз обавезну клаузулу о укључењу 
ревалоризације у гаранцију; 

 - Потребан број сопствених меница које издаје 
инвеститор у корист града Сомбора, и то једну попуњену 
на износ основног дуга и са роком доспећа, а остале 
менице су бланко менице. Инвеститор је обавезан да уз 
менице достави писмено овлашћење (оверено у суду) да 
град Сомбор може да попуни износ бланко менице и да 
их реализује преко организације овлашћене за плаћање; 

 - Уговорено заложно право (хипотека) да се у 
корист града Сомбора  у одговарајућем листу 
непокретности упише право хипотеке на безтеретном 
земљишту, односно његовом бестеретном објекту, и то у 
двоструком износу од утврђене закупнине. Саставни део 
уговора је и изјава инвеститора, оверена код надлежног 
суда, којом неопозиво и безусловно признаје 
потраживање града и дозољава да град своја 
потраживања измири већ након неизмирења три рате, 
путем извршења из заложене непокретности. 
 Лицу из става 1. овог члана које закупнину 
плаћа у целости, износ закупнине се умањује за 10%. 

 
Члан 50. 

 
 Почетни износ закупнине за давање у закуп 
грађевинског земљишта у јавној својини, односно цене 
земљишта за отуђење истог, утврђује Градско веће на 
предлог Одељења за комуналне послове Градске управе.
  

Износом из претходног става обухваћени су 
трошкови припремања грађевинског земљишта и 
тржишна цена земљишта. 
 Цена земљишта за обрачун почетног износа 
закупнине, односно цена земљишта за случај отуђења, 
обрачунава се према положајним зонама утврђеним овом 
Одлуком, на следећи начин: 
 
 

 За град 
За насељена  

места 
Зона екстра I II III IV I II III 
Цена 20 14 10 7,5 4,5 3 2 1 

(бод/м²) 
 

Вредност бода из горње табеле једнака је 
вредности једног ЕВРА по средњем курсу Народне банке 
Србије на дан доношења одлуке о расписивању јавног 
огласа. 

Изузетно, у Индустријској зони града Сомбора 
висина закупнине утврђује се на основу посебних 
критеријума које доноси Скупштина града. 

 
Члан 51. 

 

Цена земљишта из члана 50. ове Одлуке, за 
случај отуђења истог, коригује се множењем са 
коефицијентом који се утврђује зависно од намене 
земљишта, и то:  

 

Ред. 

Број 
Намена објекта 

Коефицијент 

 

1. Породично 
становање 

0,80 

2. Вишепородично 
становање 

1,50 

3. Комерцијална  
делатност 

1,80 

4. Производна 
делатност 

1,00 

5. Остале намене 1,00 

Члан 52. 
 

Лице коме је решењем отуђено грађевинско 
земљиште у јавној својини, дужно је да цену земљишта 
плати у року од 8 дана од дана закључења уговора.  

 
Члан 53. 

 
 Закуп грађевинског земљишта у јавној својини 
престаје истеком уговореног рока закупа. 

 Закуп престаје пре уговореног рока закупа  ако 
закупац: 
 1. у уговореном року не плати закупнину; 
 2. користи грађевинско земљиште противно 
намени и 
 3. у року од 3 године од дана закључења 
уговора о давању у закуп грађевинског земљишта исто не 
приведе намени. 
 Закуп може престати и пре уговореног рока, по 
захтеву закупца. 
 Решење о престанку закупа из става 2. и 3. 
овог члана доноси Градско веће. 
 На основу решења из претходног става, 
закључује се уговор о раскиду уговора о закупу 
земљишта. 
 

Члан 54. 
 

            У случају престанка закупа из разлога наведених у 
члану 53. ове Одлуке, став 2. тачке 2. и 3. и став 3., 
закупац има право на повраћај уплаћеног износа 
закупнине (без ревалоризације), умањеног за 20%.  
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 Градско веће утврђује износ средстава који се 
враћа у складу са ставом 1. овог члана. 
 

 
 
 

Члан 55. 
 

 Закупац земљишта има право да на земљишту 
изгради предвиђени објекат, на коме стиче право својине 
и да објекат и земљиште користи у складу са њиховом 
наменом. 
 

Члан 56. 
 

Ако се промени власник објекта који је 
изграђен на грађевинском земљишту у јавној својини, 
које се користи по основу уговора о закупу који је 
закључен у складу са законом, закуподавац ће на захтев 
новог власника изменити уговор о закупу, тако што ће на 
место дотадашњег закупца ступити нови власник објекта. 

Уз захтев за измену уговора о закупу доставља 
се уговор о куповини објекта или куповини објекта у 
изградњи, односно други правни основ којим се стиче 
право својине на објекту или објекту у изградњи, који је 
судски оверен са потврдом пореске управе о измирењу 
пореза по том правном основу, или са потврдом пореске 
управе о ослобађању од пореске обавезе, односно 
правноснажно решење о наслеђивању. 

Закуподавац закључује са новим власником 
објекта уговор о закупу, који по потписивању 
представља основ за промену уписа закупца у јавној 
књизи о евиденцији непокретности и правима на њима. 

 
VI. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА 
 

Члан 57. 
 

Накнаду за коришћење изграђеног грађевинског 
земљишта у јавној својини плаћа власник објекта, 
односно носилац права коришћења на објекту или 
посебном делу објекта, односно закупац објекта или 
посебног дела објекта. 
 Накнаду за коришћење неизграђеног 
грађевинског земљишта у државној својини плаћа 
носилац права коришћења. 
 

Члан 58. 
 

Накнада за коришћење изграђеног 
грађевинског земљишта за парцелу на којој је изграђен 
стамбени, односно пословни објекат, садржи: 

 а) накнаду за део парцеле на коме је изграђен 
стамбени, односно пословни објекат по м2 изграђеног 
стамбеног, односно пословног простора, у складу са 
чланом 61. ове Одлуке, умањену у насељеним местима за 
50% и 

 б) накнаду за део парцеле на коме није 
изграђен стамбени односно пословни објекат, која се 
добије тако што се површина парцеле умањена за 
површину основе стамбеног односно пословног објекта 
из тачке а), множи са бројем бодова из члана 61. ове 
Одлуке, умањеним зависно од  положајне зоне, на начин: 

- за екстра зону  уграду.............................................50% 

- за прву  зону у граду..................................................60% 

- за другу зону у граду...................................................70% 

- за трећу зону у граду и прву зону у насељеним 
местима...............................80% 

 - за четврту зону у граду и другу и трећу зону 
у насељеним местима ...........90%. 

 
Члан 59. 

 
 Ако је протекло 3 године од доделе земљишта 
у закуп ради изградње, а изградња није започета, плаћа се 
накнада као да је земљиште изграђено са максимално 
дозвољеним степеном изграђености на тој  локацији, а у 
складу са важећим планским документима. 
 Ако је протекло 3 године од доделе земљишта 
у закуп ради изградње, а извршени су знатнији радови, 
плаћа се накнада према квадратури објекта из 
грађевинске дозволе.  

 
Члан 60. 

 
 Висина накнаде из члана 57. ове Oдлуке 
одређује се у зависности од обима и степена уређености - 
комуналне опремљености земљишта, положаја земљишта 
у насељу, намене, и других погодности које земљиште 
пружа кориснику. 

Члан 61. 
 

 Мерила за утврђивање висине накнаде за 
коришћење грађевинског земљишта, зависно од 
положајне зоне у којој се земљиште налази, односно од 
комуналне опремљености земљишта, су: 

 
 А) Положајна погодност земљишта, и то: 
  СОМБОР НАСЕЉЕНА 

МЕСТА 
- Екстра 

положајна зона 
65 бодова  

- Прва положајна 
зона 

50 бодова 30 бодова 

- Друга 
положајна зона 

35 бодова 20 бодова 

- Трећа 
положајна зона 

20 бодова 10 бодова 

- Четврта 
положајна зона 

10 бодова  

 
                 Положајне зоне земљишта према којима се 
утврђује положајна погодност земљишта утврђене су 
чланом 17. ове Одлуке. 
 

Б) Опремљеност грађевинског земљишта:  
 1. За коловоз: 
 - од калдрме,туцаник.......................12,00 бодова 
 - од бетона.......................................24,00 бодова 
 - од асфалта......................................30,00 бодова 
 
 2. За тротоар: 
 - од опеке................................3,00 бодова 
  - од бетона..............................6,00 бодова 
 - од асфалта............................8,00 бодова 
 - поплочан.............................10,00 бодова 

3. За јавну расвету: 
 - ваздушна мрежа..................3,00 бодова 
  - каблирана мрежа................6,00 бодова 
 
 4. За НН електричну мрежу: 
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 - ваздушна...............5,00 бодова 
 - каблирана.............10,00 бодова 
 
 5. За водоводну мрежу: 
 - водоводна мрежа.............. 15,00 бодова 
 
 6. За атмосферску канализацију: 
- отворена атм.канал. (шанац)............................2,00 бодова 
- зацевљена атмосферска канализација.............7,00 бодова 
 
 7. За фекалну канализацију: 
- за улични колектор фек. колектор ..............30,00 бодова 
 
 8. За зеленило: 
- зеленило...............................2,00 бодова. 
 

Члан 62. 
   

 Износ накнаде за коришћење грађевинског 
земљишта - грађевинску парцелу на којој је изграђен 
стамбени објекат израчунава се на следећи начин:  

 - површина изграђеног стамбеног објекта 
множи се са укупним бројем бодова из члана 61. ове 
Одлуке, те се множи са вредношћу бода из члана 65. ове 
Одлуке (за насељена места множи се још и са 0,50 
сагласно члану 58. тачка а) ове Одлуке), и 

- површина парцеле умањена за површину 
основе изграђеног објекта множи се са укупним бројем 
бодова из члана 61. ове Одлуке, као и са вредношћу бода 
из члана 65. ове Одлуке, након чега се добијени производ 
умањује према члану 58. тачка б) ове Одлуке. 

- Производ из прве алинеје сабере се са 
производом из друге алинеје овог члана. 

 Износ накнаде за коришћење неизграђеног 
грађевинског земљишта израчунава се на следећи начин: 

а) укупан број бодова из члана 61. ове Одлуке 
множи се са површином парцеле (парцела) и са 
вредношћу бода из члана 65. ове Одлуке, умањеним за 
80%.  

б) укупан број бодова из члана 61. ове Одлуке 
множи се са површином сагласно члану 59. ове Одлуке и 
са вредношћу бода из члана 65. ове Одлуке. 

 
Члан 63. 

 
 Накнада за коришћење грађевинског 
земљишта на коме је изграђен пословни простор утврђује 
се тако што се накнада за коришћење грађевинског 
земљишта изражена по м2 стамбеног простора из члана 
62. став 1. ове Одлуке множи са одговарајућим 
коефицијентом, и то: 

 I категорија: продајни простор (трговински са 
приручним складиштем), пословни простор 
финансијских и сродних организација, угоститељски 
простор са приручним складиштем, хотели - коефицијент 
20.  
 II категорија: зграде предузећа и њиховох 
радних јединица,установа, просторије политичких 
странака - коефицијент 10.  
 III категорија: индустријски, занатски и 
складишни простор, стоваришта и пијачни простор- 
коефицијент 5. 

 IV категорија: просторије удружења грађана, 
дворишта и  просторије резервисане за проширења 
пословног простора- коефицијент 2,5. 
 Коефицијент за пословни простор у 
насељеним местима утврђује се у висини 50% 
коефицијента за пословни простор у граду. 
 

Члан 64. 
 
 Плаћању накнаде за коришћење грађевинског 
земљишта не подлежу следећи објекти односно 
просторије: домова културе, објекти месних заједница 
који се не издају у закуп и месних канцеларија, верских 
установа и цркава, касарне, станице полиције, читаонице 
и библиотеке, просторије културно-уметничких 
друштава, објекти и просторије добровољних 
ватрогасних удружења, објекти и просторије 
хуманитарних организација, музеји и галерије, објекти и 
просторије за спорт и рекреацију на непрофитној основи, 
базени, стадиони, школе, позоришта, архиве, објекти 
медицинског центра и остали објекти и просторије на 
којима је град Сомбор носилац права коришћења.    
 

Члан 65. 
 
Вредност бода из члана 61.ове Одлуке утврђује се за град  
у износу од 0,0204 динара, а за насељена места у износу 
од 0,0051 динар. 
 

Члан 66. 
 
Накнада за коришћење грађевинског земљишта за гараже 
на јавним површинама утврђује се у месечном износу од 
195,00 динара по гаражи. 
 

Члан 67. 
  
 Накнада за коришћење грађевинског 
земљишта утврђује се посебним решењем Одељења за 
финансије. 

 Наплату накнаде, евиденцију и контролу исте 
од правних лица и предузетника врши Одељење за 
финансије Градске управе - локална пореска 
администрација.  

Наплату накнаде од физичких лица за град 
Сомбор врши ЈКП "Чистоћа" Сомбор, под условима који 
се уређују посебним уговором који  закључују 
Градоначелник и ЈКП "Чистоћа", а евиденцију исте врши 
Одељење за финансије Градске управе - локална пореска 
администрација.  ] 

Наплату накнаде, евиденцију и контролу исте, 
од физичких лица за насељена места на територији града 
Сомбора врши Одељење за финансије Градске управе - 
локална пореска администрација.   
 Накнада из става 1. овог члана плаћа се 
месечно. За наплату, обрачун камате и принудну наплату 
примењују се одредбе Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији. 
 Обвезник накнаде 
дужан је да Одељењу за финансије Градске управе 
пријави сваку промену података битних за утврђивање и 
наплату накнаде за коришћење грађевинског земљишта, 
најкасније у року од 10 дана од дана настанка промене. 
 
 
VII. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ОБРАЧУН НАКНАДЕ 
ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ  
        ЗЕМЉИШТА ЗА ОБЈЕКТЕ КОЈИ СУ 
ПРЕДМЕТ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ 
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Члан 68. 

 Власнику објекта изграђеног, дограђеног, или 
реконструисаног без грађевинске дозволе, који захтев за 
легализацију поднесе у складу са Законом, а надлежни 
орган Градске управе утврди да је објекат могуће 
легализовати, односно да испуњава услове за добијање 
употребне дозволе, накнада за уређивање грађевинског 
земљишта обрачунава се за нето површину објекта 
сагласно члановима 13, 14. и 15. ове Одлуке и сагласно 
са Правилником о критеријумима за одређивање накнаде 
у поступцима легализације, критеријумима за објекте за 
које се не може накнадно издати грађевинска дозвола 
као и о садржини техничке документације и садржини и 
начину издавања грађевинске и употребне дозволе за 
објекте који су предмет легализације ("Сл. гласник РС", 
број 89/09). 

Члан 69. 

 

 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 
из члана 68. ове Одлуке, умањује се: 

 1. За породичне стамбене објекте бруто 
грађевинске површине до 100м2 - за 60%; 

 2. За породичне стамбене објекте бруто 
грађевинске површине до 150м2 - за 50%. 

 На основу техничког извештаја о стању 
објекта, за објекте где је извршена реконструкција, 
доградња, или надоградња, корекција из претходног 
става примењује се збирно на укупну бруто површину 
легално изграђеног дела објекта и бесправно изграђеног 
дела објекта, с тим да се накнада обрачунава само за нето 
површину реконструисаног, дограђеног, или 
надограђеног дела објекта, који је предмет легализације. 

 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 
из тачке 1. и 2. става 1. обрачунава се на основу нето 
површине, уз услов да бруто развијена грађевинска 
површина породичне стамбене зграде није већа од 100м2, 
односно 150 м2, а што је инвеститор дужан исказати у 
техничком извештају о стању објекта. 

 Нето и бруто површина се обрачунавају на 
основу СРПС У.Ц2.100. 

Члан 70. 

 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 
из члана 68. и 69. ове Одлуке плаћа се на начин како је 
прописано члааном 21. ове Одлуке, и то: 

 - у целости, у року од 8 дана од дана 
правоснажности решења из члана 20. став 4. ове Одлуке,  

 - у ратама, и то уплатом учешћа од 20%, а 
преостали износ у највише 12 месечних рата, које се 
ревалоризују индексом раста цена на мало, рачунајући од 
дана закључења уговора о плаћању накнаде, па до 
доспећа рате за плаћање.  

 У случају да подносилац захтева за 
легализацију накнаду из става 1. овог члана плаћа у 
целости, износ обрачунате накнаде умањује се за 10%. 

 У случају да подносилац захтева за 
легализацију накнаду из става 1. овог члана плаћа у 
ратама, дужан је да ради финансијског обезбеђења 

плаћања накнаде достави једно од средстава обезбеђења 
која су прописана чланом 22. ове Одлуке. 

Члан 71. 

 Власници породичних стамбених објеката, 
изграђених, дограђених или реконструисаних без 
грађевинске дозволе, чија бруто површина прелази 150 
м2, и власници пословних, стамбено-пословних и 
пратећих објеката, плаћају накнаду према одредбама ове 
Одлуке, без права на умањења из члана 69. ове Одлуке. 

Члан 72. 

 Умањење накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта према члану 69. ове Одлуке могу остварити 
подносиоци захтева за легализацију који уговор о 
плаћању накнаде закључе најкасније до 31. децембра 
2010. године. 

VIII.   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДБРЕДБЕ 
 

Члан 73. 
 

 Када се планским 
документом промени намена пољопривредног земљишта 
у грађевинско земљиште, власник катастарске парцеле 
односно носилац права коришћења исте, односно 
закупац парцеле којој је промењена намена, дужан је да 
плати накнаду за промену намене пољопривредног 
земљишта пре издавања локацијске дозволе, а у складу са 
Законом о пољопривредном земљишту. 
 Решење о висини накнаде за промену намене 
пољопривредног земљишта доноси надлежна служба 
Одељења за привреду Градске управе. 

 
Члан 74. 

 
 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје 
да важи Одлука о грађевинском земљишту ("Сл. лист 
општине Сомбор", бр. 11/2003, 4/2005, 2/2006, 5/2006, 
6/2007, 2/2008 и „Сл.лист града Сомбора“, бр. 3/2008 и 
5/2009, 6/2009 и 7/2009). 

 
Члан 75. 

            Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Сомбора". 

 
РС-АПВ 
Град Сомбор                                          ПРЕДСЕДНИК СГ 
СКУПШТИНА ГРАДА                         Синиша Лазић, с.р. 
Број:418-36/2009-V 
Дана:22.12.2009 

 
186. На основу члана 8.Закона о матичним 

књигама („Службени гласник РС“, бр.20/09), а у складу 
са чланом  20. Закона о територијалној организацији 
Републике Србије („Службени гласник РС“ бр.129/07), 
Скупштина Града Сомбора, по претходно прибављеном 
мишљењу Министарства за државну управу и локалну 
самоуправу број 20-00-97/2009-04 од 01.12.2009.год. на 
15. седници одржаној дана 22.12.2009.године, доноси 
 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ МАТИЧНИХ ПОДРУЧЈА ГРАДА 

СОМБОРА 
 
I 

Одређују се следећа матична подручја за  
територију Града Сомбора са припадајућим насељеним 
местима, као и седишта тих матичних подручја и то: 
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1. Матично подручје: Сомбор  
    - припадаjuћа  насељенa местa: Сомбор  
    - седиште матичног подручја: Сомбор 
 
2. Матично подручје: Алекса Шантић 
    - припадајућа насељена места: Алекса Шантић 
    - седиште матичног подручја: Алекса Шантић 
 
3. Матично подручје: Бачки Брег 
    - припадајућа насељена места: Бачки Брег 
    - седиште матичног подручја: Бачки Брег 
 
4. Матично подручје: Бачки Моноштор 
    - припадајућа насељена места: Бачки Моноштор 
    - седиште матичног подручја: Бачки Моноштор 
 
5. Матично подручје: Бездан 
    - припадајућа насељена места: Бездан 
    - седиште матичног подручја: Бездан 
 
6. Матично подручје: Гаково 
    - припадајућа насељена места: Гаково 
    - седиште матичног подручја: Гаково 
 
7. Матично подручје: Дорослово 
    - припадајућа насељена места: Дорослово 
    - седиште матичног подручја: Дорослово 
 
8.  Матично подручје: Кљајићево 
     - припадајућа насељена места: Кљајићево 
     - седиште матичног подручја: Кљајићево 
 
9.  Матично подручје: Колут 
     - припадајућа насељена места: Колут 
     - седиште матичног подручја: Колут 
 
10. Матично подручје:Растина 
      - припадајућа насељена места: Растина 
      - седиште матичног подручја: Растина 
 
11. Матично подручје:Риђица 
      - припадајућа насељена места: Риђица 
      - седиште матичног подручја: Риђица 
 
12. Матично подручје:Светозар Милетић 
      - припадајућа насељена места: Светозар Милетић 
      - седиште матичног подручја: Светозар Милетић 
 
13. Матично подручје:Станишић 
      - припадајућа насељена места: Станишић 
      - седиште матичног подручја: Станишић 
 
14. Матично подручје:Стапар 
      - припадајућа насељена места: Стапар 
      - седиште матичног подручја: Стапар 
 
15. Матично подручје:Телечка 
      - припадајућа насељена места: Телечка 
      - седиште матичног подручја: Телечка 
 
16. Матично подручје:Чонопља 
      - припадајућа насељена места: Чонопља 
      - седиште матичног подручја: Чонопља 
 

II 
У седиштима матичних подручја водиће се 

матичне књиге за територију матичног подручја, сходно 
одредбама Закона о матичним књигама. 

 
III 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном листу Града Сомбора, а 
примењује се од дана почетка примене Закона о 
матичним књигама. 
 

 
 

IV 
Даном примене ове Одлуке престају да важе 

Одлуке о одређивању матичних подручја донете по 
ранијим прописима. 
РС-АПВ 
Град Сомбор                                          ПРЕДСЕДНИК СГ 
СКУПШТИНА ГРАДА                         Синиша Лазић, с.р. 
Број:20-16/2009-I 
Дана:22.12.2009 
 

187. На основу члана 59.став 1 Закона о 
локалној самоуправи(„Сл. Гласник РС“бр. 129/07), члана 
73. став 1 Статута Града Сомбора (Сл. Лист града 
Сомбора број 2/08), члана 2. и 46. Закона о комуналној 
полицији („Сл. Гласник РС“ бр. 48/2009),  и члана 60. 
Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. главник 
РС", бр. 62/06), Скупштина града Сомбора, на 15.седници 
одржаној 22.12.2009. године донела је  
 

О Д Л У К У 
О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 
СОМБОРА 

 
Члан 1. 

Члан 8. став 1. Одлуке о организацији градске 
управе Града Сомбора (Сл. Лист Града Сомбора број 
4/08), у даљем тексту: Одлука,  мења се и гласи: 
 
 "У Градској управи основне унутрашње 
организационе јединице су: 
   1) Одељење за скупштинске и извршне 
послове; 
   2) Одељење за општу управу; 
   3) Одељење за друштвене делатности; 
   4) Одељење за финансије; 
   5) Одељење локалне пореске администрације; 
   6) Одељење за привреду; 
   7) Одељење за комуналне послове; 
   8) Одељењe инспекције и комуналне 
полиције; 
   9) Служба за пољопривреду; 
 10) Служба за информационе и 
комуникационе системе; 
 11) Служба за заједничке послове." 

 
Члан 2. 

 
 У члану 12. Одлуке, алинеје бр. 9., 10., 11., 12., 
13., 14. и 15. се бришу. 

 
Члан 3. 

  
 После члана 12. Одлуке додаје се нови члан 
12а. који гласи: 
 
 „Одељење локалне пореске 
администрације: 
 - учествује у изради нормативних аката 
Градске управе у делу локалне пореске администрације; 
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- води регистар обвезника изворних локалних 
јавних прихода буџета; 

- врши послове утврђивања локалних јавних 
прихода на основу одлука Скупштине, као и евиденцију 
о истом - примена јединствених стандарда, дефиниција, 
класификација, номенклатура, кодирања података и 
технике обраде у складу са јединственим 
информационим системом за локалне јавне приходе; 

- врши послове пријема, обраде, контроле и 
уноса података из пореских пријава; утврђивање 
решењем обавеза по основу локалних јавних прихода за 
које није прописано да их сам порески обвезник утврђује 
(самоопорезивање); евидентира утврђене пореске обавезе 
у пореском књиговодству локалне пореске 
администрације, у складу са прописима; књижи 
извршене уплате по основу локалних јавних прихода; 
врши послове обезбеђења наплате пореске обавезе; 
послове редовне и принудне наплате, одлагања плаћања 
пореског дуга, покретање поступка стечаја, подношење 
захтева за покретање пореског прекршајног поступка; 
стара се о заштити базе података и архивирању података 
у складу са прописима, врши контролу приступа 
рачунарском систему, инсталира софтвере, контролише 
правилну примену корисничких упутстава; 

- врши послове контроле; претходну и 
накнадну контролу утврђене пореске обавезе; 

- израђује методолошка упутства за редовну и 
принудну наплату локалних јавних прихода; 

- решава по жалбама обвезника у првом 
степену и припрема предлог за другостепени поступак; 

- врши послове извештавања локалне 
самоуправе и Пореске управе РС у вези наплате и 
књижења локалних јавних прихода." 

 
 

Члан 4. 
 

 У члану 13. став 1. Одлуке брише се алинеја 
број 10, а досадашње алинеје 11. до 17. постају алинеје 
број 10. до 16. 
 У истом члану став 2, иза алинеје број 3. 
додаје се нова алинеја бр. 4. која гласи: 
"- издаје решења о енергетској дозволи, решења о 
водопривредним условима за сеоске водоводе, и решења 
о водопривредној сагласности за сеоске водоводе;" 
 

Досадашње алинеје број 4. до 9. постају нове 
алинеје број 5. до 10. 

 
Члан 5. 

 
Члан 14. Одлуке  мења се и гласи: 
 
"Одељење за комуналне послове: 
" Издаје: информације о локацији, локацијске 

дозволе, услове за исправку граница суседних парцела, 
решење о грађевинској дозволи, решење којим се 
одобрава извођење радова на инвестиционом одржавању, 
адаптацији, санацији, промени намене објекта, решење 
којим се одобрава извођење радова на изградњи 
помоћних објеката, радова на уклањању препрека за 
особе са инвалидитетом и посебне врсте објеката, 
употребне дозволе за објекте, дозволе за уклањање 
објеката, потврде о прегледу темеља објеката, 
грађевинске и употребне дозволе објеката (бесправна 
градња – легализација), сагласности и решења о заузећу 
и раскопавању јавне површине по прибављеним 
условима и сагласности Дирекције за изградњу Града, 
сагласности и услове за постављање објеката 

инфраструктуре на јавним површинама по претходно 
прибављеним условима од стране Дирекције за изградњу 
Града, обавештење о намени парцела. 

Потврђује: Урбанистичке пројекте и пројекете 
парцелације и препарцелације. 

Врши: 
- идентификацију катастарских парцела, јавног 

и осталог грађевинског земљишта; 
- послове везане за заштиту животне средине, 

спроводи поступак процене утицаја пројеката на животну 
средину и стара се о спровођењу Закона о управљању 
отпадом; 

- послове везане за издавање у закуп локација 
за постављање мањих монтажних објеката; 

- послове везане за откуп станова на којима је 
носилац права коришћења Град Сомбор од стране 
закупаца у смислу Закона о становању, принудно 
извршење исељења бесправно усељених лица у станове и 
заједничке просторије у стамбеним зградама и доделу 
новчаних средстава и материјалне помоћи за поправке 
стамбених објеката за социјално-угрожена лица и 
породице које су доживеле елементарне непогоде; 

- утврђивање накнаде за уређење грађевинског 
земљишта; 

- финанасијско-рачуноводствене послове за 
комуналну област и индиректне кориснике; 

- послове везане за одређивање назива улица и 
промену назива улица; 

- надзор над радом јавних предузећа, јавних 
комуналних предузећа и Дирекције за изградњу Града, у 
делу послова који се финансирају из буџета Града, а у 
оквиру надлежности Одељења; 

Спроводи поступак: 
- прибављања, отуђења и размене 

непокретности и давања у закуп непокретности на којима 
је Град Сомбор носилац права коришћења (станови, 
стамбени објекти, пословни простори, гараже и 
грађевинско земљиште); 

- евиденције и пописа непокретности на 
којима је Град Сомбор носилац права коришћења 
(станови, стамбени објекти, пословни простори, гараже и 
грађевинско земљиште); 

- експропријације земљишта у смислу Закона о 
експропријацији, утврђивање накнаде за експроприсане 
непокретности; 

- припајања некретнина и проширење 
кућишта. 

Припрема предлог одлуке о грађевинском 
земљишту којом се утврђују накнаде за уређење 
грађевинског земљишта, положајна рента и остали 
услови из области газдовања грађевинским земљиштем, 
у сарадњи са Дирекцијом за изградњу Града Сомбора, 
као и друге предлоге одлука из надлежности Одељења. 

Прати доношење програма и планова јавних 
комуналних предузећа и јавних предузећа чији је оснивач 
Град, као и њихову реализацију у оквиру надлежности 
Одељења. 

 
Члан 6. 

 
После члана 14. Одлуке додаје се нови члан 

14а. који гласи: 
 
 Одељење инспекције и комуналне полиције: 
 - врши инспекцијске послове из своје 
надлежности путем комуналне, грађевинске, саобраћајне, 
инспекције за локалне путеве и улице и инспекције за 
заштиту животне средине, а у складу са важећим 
прописима; 
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 - врши надзор над радом јавних предузећа, 
јавних комуналних предузећа и Дирекције за изградњу 
Града, у делу послова из своје надлежности; 
 - води првостепени управни поступак; 
 - путем комуналне полиције обавља послове 
који се односе на: одржавање комуналног и другог 
законом уређеног реда од значаја за комуналну 
делатност; вршење контроле над применом закона и 
других прописа и општих аката из области комуналне и и 
других делатности из надлежности Града; остваривање 
надзора у јавном градском, приградском и другом 
локалном саобраћају, у складу са законом и прописима 
Града; заштиту животне средине, културних добара, 
локалних путева, улица и других јавних објеката од 
значаја за Град; подршку спровошењу прописа којима се 
обезбеђује несметано одвијање живота у Граду, очување 
градских добара и извршавање других задатака из 
надлежности Града, и врше и друге послове у складу са 
важећим прописима; 
 - комунална полиција такође, предузима и 
хитне мере заштите животне средине, заштите од 
елементарних и других непогода, заштите од пожара и 
друге заштите из надлежности Града, кад те мере не могу 
правовремено да предузму други надлежни органи Града 
и овлашћене организације, о чему одмах обавештава те 
огране односно огранизације; 
 - у обављању послова и примени овлашћења 
сарађује са полицијом и другим инспекцијиским 
органима; 
 - предлаже Градском већу доношење 
годишњег и стратешког плана рада комуналне полиције; 
 - учествује у изради нормативних аката 
Градске управе из надлежности Одељења." 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у  "Службеном листу Града  Сомбора". 
РС-АПВ 
Град Сомбор                                          ПРЕДСЕДНИК СГ 
СКУПШТИНА ГРАДА                         Синиша Лазић, с.р. 
Број:020-8/2009-IV 
Дана:22.12.2009 

 
188. На основу одредбе члана 41. Одлуке о 

давању у закуп пословног простора и гаража на којима је 
носилац права коришћења Град Сомбор ("Сл. лист 
општине Сомбор", бр. 5/2009) и члана 38. Статута Града 
Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора", бр. 2/08), 
Скупштина Града Сомбора, на својој 15. седници, 
одржаној 22.12.2009 . године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ ВРЕДНОСТИ БОДА ЗА 
УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ МЕСЕЧНЕ ЗАКУПНИНЕ  

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И ГАРАЖА НА КОЈИМА 
ЈЕ НОСИЛАЦ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ГРАД 

СОМБОР 

I 

  Овим Решењем утврђује се вредност 
бода на основу које се израчунава висина месечне 
закупнине пословног простора и гаража на којима је 
носилац права коришћења Град Сомбор. 

II 

  Вредност бода на основу које се 
израчунава висина месечне закупнине пословног 
простора утврђује се у висини од 32,25 динара. 

 

III 

  Вредност бода на основу које се 
израчунава висина месечне закупнине гаражног простора 
утврђује се у висини од 130,00 динара. 

 
IV 

  У вредност бода из тачке 2. и 3. овог 
Решења урачунат је порез на додату вредност. 

V 
Ово Решење ступа на снагу даном  

објављивања у "Службеном листу Града Сомбора", а 
примењиваће се од 01.01.2010. године." 

РС-АПВ 
Град Сомбор                                          ПРЕДСЕДНИК СГ 
СКУПШТИНА ГРАДА                         Синиша Лазић, с.р. 
Број:361-154/2009-IV 
Дана:22.12.2009 
 

189.На основу члана 2. Одлуке о организовању 
Јавног комуналног предузећа „ Енергана“ Сомбор ( „Сл. 
лист општине  Сомбор“ 9/2007 и “Сл. лист Града 
Сомбора“ бр.5/2009) и члана 38. Статута Града Сомбора  
( „Сл. лист Града Сомбора“ 02/2008 ), Скупштина града 
Сомбора је на  наставку 15 седнице одржаној 22.12.2009. 
године донела  
 

РЕШЕЊЕ 
 
I 

 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут ЈКП 
„Енергана“ Сомбор, који је Управни одбор донео на 
седници,  дана 15.12.2009. године. 

 
 

II 
  
Ово решење  се објављује у „ Службеном листу 

Града Сомбора“ и ступа на снагу даном доношења. 
РС-АПВ 
Град Сомбор                                          ПРЕДСЕДНИК СГ 
СКУПШТИНА ГРАДА                         Синиша Лазић, с.р. 
Број:06-253/2009-I 
Дана:22.12.2009 

 
190. На основу члана 113. и 114. Пословника 

Скупштине Града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора" 
бр.  3/08), Скупштина Града Сомбора је, на 15. седници 
одржаној 22.12.2009.  године, д о н е л а  
 

ПРОГРАМ РАДА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА СОМБОРА 

ЗА 2010. ГОДИНУ 
  

 ТРОМЕСЕЧЈЕ 
 

1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ  
ЗА 2009. ГОДИНУ 

Овај Извештај садржи Извештај о раду 
Градске управе који подноси начелник Градске управе, а 
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на основу извештаја Одељења и служби у Градској 
управи. 

ОБРАЂИВАЧ: начелник Градске управе, 
начелници Одељења и шефови служби у Градској управи 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник Градске управе 
2. ОДЛУКА О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 
Одлука је сачињена по налогу тадашњег 

председника Скупштине, садашњег градоначелника и 
тренутно је код чланова Градског већа, након чега ће ући 
у јавну расправу. 

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за општу управу 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник Градске управе 
 
3. ОДЛУКА О НАЗИВИМА, 

УТВРЂИВАЊУ И ОЗНАЧАВАЊУ НАЗИВА 
НАСЕЉЕНИХ МЕСТА, ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА, 
УЛИЦА, ТРГОВА И ДРУГИХ ДЕЛОВА 
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА И НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА 
КУЋНИХ БРОЈЕВА И ОЗНАЧАВАЊУ ЗГРАДА 
БРОЈЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА  

Постојећа Одлука датира из 1994.год. и односи 
се само на називе улица, превазиђен је и потребно ју је 
мењати, тј. сачинити нову свеобухватнију Одлуку. 

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за општу управу 
ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
4. ИНФОРМАЦИЈА О ПРИПРЕМАМА ЗА 

ПРОЛЕЋНУ СЕТВУ У ПРОИЗВОДНОЈ 2010. 
ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 
 Овим материјалом приказала би се актуелна 
проблематика и стање радова, те оријентациони план 
сетве пролећних култура.  

 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за привреду 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће  
 

 5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2009. 
ГОДИНУ И ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2010. 
ГОДИНУ 
 Овим материјалом приказало би се пословање 
Туристичке организације Града Сомбора у 2009. години 
и Програм рада Туристичке организације Града Сомбора 
у 2010. години.  

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за друштвене 
делатности и Одељење за привреду. 

ПРЕДЛАГАЧ:  Градско веће Града Сомбора. 
 

6. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, 
УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА  
 Сагласно одредбама Закона о пољопривредном 
земљишту, градска Комисија ће сачинити предлог 
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији Града Сомбора 
у 2009. години, те се исти након прибављања мишљења 
градске Комисије коју именује градоначелник и добијања 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде РС упућује одборницима Скупштине града 
Сомбора на разматрање и усвајање. 

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за привреду, односно 
Служба за пољопривреду и градска Комисија за израду 
предлога Годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта. 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 

7. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ 
ЈАВНИХ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНИХ 

ДЕЛАТНОСТИ У 2009. ГОДИНИ, СА 
ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА 
 Јавне установе које се у целости финансирају 
или већим делом финансирају из градског буџета су у 
обавези да поднесу оснивачу извештај о раду за протеклу 
годину. У извештајима ће бити приказан рад ових 
субјеката у 2009. години, који истовремено представљају 
и основу за програмирање делатости у предстојећој 
години. 

 ОБРАЂИВАЧ: Директори и Управни одбори 
јавних установа  
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 

 
8. ПРОГРАМИ РАДА ЈАВНИХ 

УСТАНОВА ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ ЗА 
2010. ГОДИНУ, КОЈЕ СЕ У ЦЕЛИНИ ИЛИ 
ПРЕТЕЖНИМ ДЕЛОМ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ 
БУЏЕТА ГРАДА СОМБОРА 
 Програмима рада јавних установа планирају се 
најзначајније активности у задовољавању основних 
потреба грађана у овим областима, а у складу са 
финансијским могућностима градског буџета и других 
извора финансирања. 
 ОБРАЂИВАЧ: Директори и Управни одбори 
јавних установа  

 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДРЖАЊУ 
ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА  
 Нешкодљиво уклањање лешева паса и мачака, 
као и регистрација паса луталица прописана је Одлуком 
о држању паса и мачака на територији општине Сомбор 
("Сл. лист општине Сомбор", бр.3/07). Предлог нове 
Одлуке о држању домаћих животиња је израђен и у 
процедури. 
 Важећа Одлука је из 1978. године и исту је 
потребно ускладити са важећим законским прописима.  
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за комуналне послове 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 

 
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКА ИЗ ОБЛАСТИ 
УРБАНИЗМА 
 У складу са Законом о планирању и изградњи 
и Програмом рада ЈП "Урбанизам", планира се израда 
одређеног броја одлука из области урбанизма 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за комуналне послове 
и ЈП "Урбанизам" Сомбор. 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА ЗА 
РУШЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 
 Доношењем Закона о планирању и изградњи, 
престао је да важи Закон о изградњи објеката ("Сл.гл. 
РС", бр.44/95, 24/96 и 16/97),  на основу кога је усвојена 
сада важећа Одлука о условима за рушење грађевинских 
објеката на територији општине Сомбор ("Сл.лист 
општине Сомбор", бр.12/98), те је потребно донети нову 
Одлуку. 
 За спровођење горе наведене Одлуке потребно 
је обезбедити одговарајућа финансијска средства из 
буџета града Сомбор за случај да инвеститор не изврши 
рушење - уклањање које је по закону и овој одлуци 
обавезно, па је рушење неопходно јер објекат представља 
непосредну опасност по живот и здравље људи, угрожава 
безбедност суседних објеката, јавног саобраћаја или 
животну средину и када је објекат изграђен односно 
реконструисан без грађевинске дозволе (бесправна 
градња), а власник објекта није прибавио грађевинску 
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дозволу. У том случају би се рушење извшило по 
прописаној приоцедури на терет средстава буџета Града 
Сомбора, а град Сомбор  би своје право регреса остварио 
на начин и у поступку предвиђеним Законом. 
            ОБРАЂИВАЧ: Одељење за комуналне послове 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 

12. ОСТАЛО  по предлогу овлашћеног 
предлагача. 

 ТРОМЕСЕЧЈЕ 
 

1. ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ БИРАЧКОГ 
СПИСКА 

Бирачки списак се ажурира 31. марта, па је 
уобичајено да се након тога информишу одборници 
Скупштине града 

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за општу управу 
ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ 

РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА СОМБОРА ЗА 2009. 
ГОДИНУ СА КОНСОЛИДОВАНИМ ИЗВЕШТАЈЕМ 
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 

Обавеза је  Одељења за финансије на основу 
Закона о буџетском систему и буџетском 
Календару  
ОБРАЂИВАЧ: Одељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 

3. ИНФОРМАЦИЈА О ИЗВРШЕНОЈ ПРОЛЕЋНОЈ 
СЕТВИ И ПРИПРЕМАМА ЗА ЖЕТВУ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА  СОМБОРА У 2010. ГОДИНИ. 
 Овим материјалом биће приказан обим 
пролећне сетве и припреме за жетвене радове, 
расположива механизација, слободни смештајни 
капацитети, као и актуелни проблеми пред жетвену 
кампању. 
  ОБРАЂИВАЧ: Одељење за привреду 

ПРЕДЛАГАЧ:  Градско веће 
 
2. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ГРАДСКИХ РОБНИХ 
РЕЗЕРВИ У 2009. ГОДИНИ 

У овом Извештају дао би се преглед стања 
робних резерви на дан 31.12.2009. године (према 
попису), и предлог за поступање у наредном периоду. 

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за привреду и 
Одељење за финансије 

ПРЕДЛАГАЧ:  Градско веће 
 
3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ 
САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН И 
ПРОГРАМ РАДА ПРЕВОЗА ПУТНИКА У 
ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2010/11. 
ГОДИНУ 

У складу са Законом о превозу у друмском 
саобраћају и одредбама градске Одлуке, неопходно је 
извршити анализу рада превозника и дати сагласност на 
редове вожње превозника.  

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за привреду 
ПРЕДЛАГАЧ:  Градско веће 
 

 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКА ИЗ ОБЛАСТИ 
УРБАНИЗМА 
 У складу са Законом о планирању и изградњи 
и Програмом рада ЈП "Урбанизам", планира се израда 
одређеног броја одлука из области урбанизма. 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за комуналне послове 
и ЈП "Урбанизам" Сомбор. 

 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БЕЗБЕДНОСТИ 
САОБРАЋАЈА 
 У складу са Законом о безбедности саобраћаја 
на путевима, донети предлог Одлуке о безбедности 
саобраћаја на путевима на територији Града Сомбора. 
Потребно је да ЈП "Дирекција за изградњу Града 
Сомбора" сачини предлог ове Одлуке и достави 
Одељењу за комуналне послове ради усаглашавања 
истог. 
 ОБРАЂИВАЧ: ЈП "Дирекција за изградњу 
Града Сомбора" и Одељење за комуналне послове 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О 
ПРЕКАТЕГОРИЗАЦИЈИ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА 
КОЈИ ПРОЛАЗЕ КРОЗ НАСЕЉЕНА МЕСТА 
 Предлог одлуке везан је за мрежу путева на 
територији Града Сомбора, односно за план детаљне 
регулације саобраћаја за Град Сомбор, коју је потребно 
израдити.  
 Потребно је да ЈП "Дирекција за изградњу 
Града Сомбора" сачини предлог ове Одлуке и достави 
Одељењу за комуналне послове ради усаглашавања 
истог. 
 ОБРАЂИВАЧ: ЈП "Дирекција за изградњу 
Града Сомбора" и Одељење за комуналне послове 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 

 
7. ОСТАЛО  по предлогу овлашћеног 
предлагача. 

 
  ТРОМЕСЕЧЈЕ 
 

1. ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О 
ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА 
СОМБОРА ЗА 2010. ГОДИНУ  

Обавеза Одељења по Закону о буџетском 
систему и буџетском Календару и Одлуци о буџету града 
Сомбор за 2010. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 

 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ВРАЋАЊУ 
УТРИНА И ПАШЊАКА СЕЛИМА НА 
КОРИШЋЕЊЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СОМБОРА. 
 Полазећи од Закона о враћању утрина и 
пашњака селима на коришћење, а на основу иницијативе 
Комисије за израду годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 
територији града Сомбора, предлогом ове Одлуке утрине 
и пашњаци треба да се врате на коришћење селима под 
условима и на начин утврђен овим Законом. 

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за привреду. 
ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 

 
 3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПУ «ВЕРА 
ГУЦУЊА» СОМБОР ЗА ШКОЛСКУ 2009/10 
ГОДИНУ 
 Рад ПУ «Вера Гуцуња» одвија се у оквиру 
школске, а не календарске године, те је у оквиру 
извештаја потребно сагледати његову реализацију у 
претходној школској години како би се размотрио и 
прихватио предшколски програм васпитања и 
образовања за наредну годину. 
 ОБРАЂИВАЧ: ПУ «Вера Гуцуња» Сомбор 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 



 
Страницa 251          Службени лист Града Сомбора                  Број 11 -22.12.2009. 
 
 4. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ 
ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ЗА 
ШКОЛСКУ 2009/10 ГОДИНУ И ДАВАЊЕ 
САГЛАСНОСТИ НА ПЛАНИРАНА МАТЕРИЈАЛНА 
СРЕДСТВА ЗА ЊЕГОВО ОСТВАРЕЊЕ 
 Законом о основама система образовања и 
васпитања прописано је да предшколски програм 
васпитања и образовања припремају стручни органи 
установе, а доноси га Управни одбор, по прибављеној 
сагласности надлежног органа оснивача на планирана 
материјална средства за његово остварење. 
 ОБРАЂИВАЧ: ПУ «Вера Гуцуња» Сомбор и 
Одељење за друштвене делатности. 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКА ИЗ ОБЛАСТИ 
УРБАНИЗМА  
 У складу са Законом о планирању и изградњи 
и Програмом рада ЈП "Урбанизам", планира се израда 
одређеног броја одлука из области урбанизма 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за комуналне послове 
и ЈП "Урбанизам" Сомбор. 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ И 
НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА  
 У складу са Законом о јавним путевима Град 
Сомбор прописује критеријуме за категоризацију јавних 
путева на територији Града Сомбора, као и критеријуме 
за управљање истим. Према Закону о јавним путевима 
сваки јавни пут мора да задовољи прописане критеријуме 
да би се прогласио (Скупштина Града) да припада 
одређеној категорији и који је уписан у катастар 
непокретности као такав. 
 Одељење за комуналне послове Градске 
управе Града Сомбора прописује критеријуме на основу 
којих ће се извршити класификација,односно подела 
јавних путева. 

Другим речима, треба сачинити укупну базу 
података о мрежи јавних и некатегорисаних путева на 
територији Града Сомбора, као предуслов да би се могла 
вршити класификација и категоризација. 

На основу претходно наведеног би се могао 
одредити приоритет потребних радова, односно да би се 
могли доносити планови и програми за њихово 
одржавање, реконструкцију и градњу нових путева , који 
нам недостају. 
 ОБРАЂИВАЧ: ЈП "Дирекција за изградњу 
Града Сомбора" и Одељење за комуналне послове 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 

7. ОСТАЛО  по предлогу овлашћеног 
предлагача. 

IV ТРОМЕСЕЧЈЕ 
 

1. ДЕВЕТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О 
ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА 
СОМБОРА ЗА 2010. ГОДИНУ  

Обавеза је  Одељења за финансије на основу  о 
Закону о буџетском систему и буџетском Календару и 
Одлуци о буџету града Сомбора за 2010.год. 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за финансије 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА 
СОМБОРА ЗА 2011. ГОДИНУ  
Обавеза је  Одељења за финансије на основу  о 

Закону о буџетском систему и буџетском Календару и 
Одлуци о буџету града Сомбора за 2011.год. 

 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за финансије 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
              

3. ИНФОРМАЦИЈА О ИЗВРШЕНОЈ 
БЕРБИ ЈЕСЕЊИХ И СЕТВИ ОЗИМИХ КУЛТУРА И 
ОСТАЛИМ ЈЕСЕЊИМ РАДОВИМА У 
ПОЉОПРИВРЕДИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
СОМБОРА У 2010. ГОДИНИ 
 Овим материјалом биће приказан обим јесење 
бербе, сетве и осталих радова, као и актуелни проблеми 
јесење кампање радова у пољопривреди, са основним 
економским показатељима (калкулацијама) за 
најзаступљеније ратарске културе. 

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за привреду 
ПРЕДЛАГАЧ:  Градско веће 

 
 4. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 
ЗА 2011. ГОДИНУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
ГРАДА СОМБОРА, ЈКП И ЈП ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 
ГРАД СОМБОР 
 Полазећи од одредби Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег интереса, 
Закона о буџетском систему, Меморандума о буџету и 
економској и фискалној политици, те одговарајуће 
Уредбе и других прописа који регулишу ову материју, 
неопходно је да Скупштина локалне самоуправе утврди 
Програме пословања за 2011. годину Туристичке 
организације Града Сомбора, ЈКП   и ЈП чији је оснивач 
град Сомбор.  
 Програм пословања садржи, нарочито: 
планиране изворе прихода и позиције расхода по 
наменама; планирани начин расподеле добити јавног 
предузећа; елементе за целовито сагледавање политике 
цена, производа и услуга; као и политике зарада и 
запослености у том предузећу који се утврђују у складу 
са политиком пројектованог раста цена и зарада коју 
утврђује Влада РС за годину за коју се Програм доноси; 
критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске 
активности, пропаганду и репрезентацију, као и 
критеријуме за одређивање зарада председника Управног 
одбора и одређивање накнаде за рад председника 
Надзорног одбора и чланова Управног и Надзорног 
одбора.  
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за комуналне 
послове, Одељење за финансије, Одељење за друштвене 
делатности и Одељење за привреду 

ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 5. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ 
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И 
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТАНА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 
У 2009. ГОДИНИ 
 Сагласно одредбама Закона о пољопривредном 
земљишту и донетом Годишњем програму заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 
територији града Сомбора у 2009. години, спроведен је 
поступак јавног надметања за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини, те се за 
исти даје конкретан извештај. 
 ОБРАЂИВАЧ: Служба за пољопривреду 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКА ИЗ ОБЛАСТИ 
УРБАНИЗМА 
 У складу са Законом о планирању и изградњи 
и Програмом рада ЈП "Урбанизам", планира се израда 
одређеног броја одлука из области урбанизма 
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 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за комуналне послове 
и ЈП "Урбанизам" Сомбор. 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА, 
НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗА ИЗДАВАЊЕ 
ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА И 
МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ 
ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
СОМБОРА 
 Обзиром да је донета нова Одлука о уређењу 
града, која предвиђа поред мањих монтажних објеката и 
постављање киоска, стога је потребно ускладити 
постојећу Одлуку о условима, начину и поступку за 
издавање локација за постављање киоска и мањих 
монтажних објеката на јавним површинама на 
територији града Сомбора са Одлуком о уређењу града. 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за комуналне 
послове. 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 

8. ОСТАЛО  по предлогу овлашћеног 
предлагача. 
 
191.На основу члана 50. став 1. Закона о 

локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/2007) и 
члана 30. Пословника Скупштине ("Сл. лист Града 
Сомбора" 2/08), Скупштина Града Сомбора је, на 15. 
седници одржаној 22.12.2009. године, донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА  
ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА СОМБОРА 

 
I 
 

 ЛИЛИЋ ЉУБОМИРУ, дипл.правнику, 
престаје функција члана Градског већа Града Сомбора,  
са 22.12.2009. године.  

 
II 

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у "Службеном листу Града Сомбора". 
РС-АПВ 
Град Сомбор                                          ПРЕДСЕДНИК СГ 
СКУПШТИНА ГРАДА                         Синиша Лазић, с.р. 
Број:02-308/2009-I 
Дана:22.12.2009 
 

192.На основу члана 50. став 1. Закона о 
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/2007) и 
члана 30. Пословника Скупштине града Сомбора ("Сл. 
лист Града Сомбора" 2/08), Скупштина Града Сомбора 
је, на 15. седници одржаној 22.12.2009. године, донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА  
ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА СОМБОРА 

 
I 
 

 СЕЛАКОВ СЛОБОДАНУ престаје функција 
члана Градског већа Града Сомбора на сталном раду, 
дана 22.12.2009. године.  

 
 
 

II 

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном листу Града Сомбора". 
 
РС-АПВ 
Град Сомбор                                          ПРЕДСЕДНИК СГ 
СКУПШТИНА ГРАДА                         Синиша Лазић, с.р. 
Број:02-309/2009-I 
Дана:22.12.2009 
 

193.На основу члана 32. став 1., тачка 12., 
члана 45. и 66. става 5. Закона о локалној самоуправи 
("Сл. гласник РС" бр. 129/2007), члана 60., став 1. и став 
2. Статута града Сомбора ( „ Сл.лист града  Сомбора“ 
бр.02/2008) и члана 26. Пословника о раду Скупштине ( „ 
Сл.лист града  Сомбора“ бр.03/2008) Скупштина Града 
Сомбора је, на 15. седници одржаној 22.12.2009. године, 
донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА  

ГРАДА СОМБОРА 
 

I 
 

 Дамир Марковић, дипл.економиста, бира се 
за члана Градског већа Града Сомбора, са 22.12.2009. 
године. 

II 
 

 Именовани функцију неће обављати на 
сталном раду. 
 

III 
 

 Ово Решење објавити у "Службеном листу 
Града Сомбора“ 
РС-АПВ 
Град Сомбор                                          ПРЕДСЕДНИК СГ 
СКУПШТИНА ГРАДА                         Синиша Лазић, с.р. 
Број:02-310/2009-I 
Дана:22.12.2009 

 
194.На основу члана 32. став 1., тачка 12., 

члана 45. и 66. става 5. Закона о локалној самоуправи 
("Сл. гласник РС" бр. 129/2007), члана 60., став 1. и 
став2. Статута града Сомбора ( „ Сл.лист града  
Сомбора“ бр.02/2008),  члана 26. и члана 28. став 2. 
Пословника о раду Скупштине ( „ Сл.лист града  
Сомбора“ бр.03/2008) Скупштина Града Сомбора је, на 
15. седници одржаној 22.12.2009. године, донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА  

ГРАДА СОМБОРА 
 

I 
 

 Мере Чаба Ласло, дипл. инжењер грађевине, 
бира се за члана Градског већа Града Сомбора, са 
22.12.2009. године. 

 
II 

 Именовани функцију неће обављати на 
сталном раду. 
 

III 
Избором за члана Градског већа престаје му мандат 
одборника у Скупштини града. 
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IV 
 Ово Решење објавити у "Службеном листу 
Града Сомбора". 
РС-АПВ 
Град Сомбор                                          ПРЕДСЕДНИК СГ 
СКУПШТИНА ГРАДА                         Синиша Лазић, с.р. 
Број:02-311/2009-I 
Дана:22.12.2009 

  
195. На основу члана 9. Одлуке о оснивању 

ЈКП "Чистоћа" Сомбор ("Службени лист Општине 
Сомбор" бр. 1/99 (пречишћен текст), 10/2001, 6/2004 и 
9/2005) и члана 38. тачка 9. Статута Града Сомбора 
("Службени лист Града Сомбора" бр. 2/2008), Скупштина 
града Сомбора је, на 15. седници одржаној 22.12.2009. 
године, донела  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 
УПРАВНОГ ОДБОРА  ЈКП "ЧИСТОЋА" СОМБОР 

 
I 

  

Разрешава се функције председника у 
Управног одбора ЈКП "Чистоћа" Сомбор 

 Мирослав Стошић. 
 

II 
 

У Управни одбор ЈКП "Чистоћа" Сомбор, 
именују се  

 Саша Торлаковић , за председника.  
 

III 

 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном листу Града Сомбора". 
РС-АПВ 
Град Сомбор                                          ПРЕДСЕДНИК СГ 
СКУПШТИНА ГРАДА                         Синиша Лазић, с.р. 
Број:02-304/2009-I 
Дана:22.12.2009 
 

196. На основу члана 52., 53. и 54. Закона о 
основама система образовања («Сл. гласник РС» бр. 
79/05, 81/05 и 83/05) и члана 38. Статута Града Сомбора 
(«Сл. лист Града Сомбора» бр. 2/2008), Скупштина града 
Сомбора је, на 15. седници одржаној дана 22.12.2009. 
године, донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОШ "НИКОЛА ТЕСЛА" КЉАЈИЋЕВО 

 
I 

Разрешава се чланства у Школском одбору 
ОШ "Никола Тесла" Кљајићево 

 Милош Грба, из Савета родитеља.
   

. 
II 

  
 У Школски одбор ОШ "Никола Тесла" 
Кљајићево именује се: 

 Нада Мандић, за члана из Савета 
родитеља. 

 
 

III 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном листу Града Сомбора". 
РС-АПВ 
Град Сомбор                                          ПРЕДСЕДНИК СГ 
СКУПШТИНА ГРАДА                         Синиша Лазић, с.р. 
Број:02-303/2009-I 
Дана:22.12.2009 

 
197. 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 15.седници одржане 22.12.2009.године, донела 
 

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

ЗА   МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ 
 

I 
Марковић Дамиру престаје функција члана у 

Одбор за међународну сарадњу, подношењем оставке. 

II 
 

За члана Одбора за међународну сарадњу 
именујe се  

 Зорица Иђушки.  
III 

 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у "Службеном листу Града Сомбора". 
РС-АПВ 
Град Сомбор                                          ПРЕДСЕДНИК СГ 
СКУПШТИНА ГРАДА                         Синиша Лазић, с.р. 
Број:02-306/2009-I 
Дана:22.12.2009 
 

198. 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 15.седници одржане 22.12.2009.године, донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ОДБОРА ЗА СТАТУТАРНА 

ПИТАЊА,ОРГАНИЗАЦИЈУ И НОРМАТИВНА 
АКТА 

 
I 

Разрешава се чланства у Одбору за статутарна 
питања, организацију и  нормативна акта 

 Бранкo Чичовачки.   
. 
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II 
  

У  Одбор за статутарна питања, организацију и  
нормативна акта именује се: 

 Озрен Ковачић, за члана. 
 
 

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

РС-АПВ 
Град Сомбор                                          ПРЕДСЕДНИК СГ 
СКУПШТИНА ГРАДА                         Синиша Лазић, с.р. 
Број:02-307/2009-I 
Дана:22.12.2009 

199. 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 15. седници 
одржаној дана 22.12.2009. године, донела  

 

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЈКП“ЕНЕРГАНА“ СОМБОР 

 
I 

Марковић Дамиру престаје функције 
председника, подношењем остваке, у Управном  одбору 
ЈКП“ Енергана“ Сомбор. 

   
 

II 
  

У  Управни одбор ЈКП „ Енергана“ Сомбор 
именује се: 

 Озрен Ковачић, за председника. 
 
 

III 
  

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном листу Града Сомбора". 
РС-АПВ 
Град Сомбор                                          ПРЕДСЕДНИК СГ 
СКУПШТИНА ГРАДА                         Синиша Лазић, с.р. 
Број:02-305/2009-I 
Дана:22.12.2009 
 
200.     ИСПРАВКА  
У члану 3. Статута Фонда за развој пољопривреде 
града Сомбора поткрала се грешка, па се иза речи 
Аутономна Покрајина Војводина бришу речи  „ Град 
Сомбор“. 
Секретар Скупштине града 

Вера Баљак, дипл.правник 
 
Р.бр .Акта извршного ргана                               Бр./Стр._ 
177. Одлука о буџету Града Сомбора за 2010. 
годину.......................................................................11/183 
178. Решење о образовању стручне комисије за израду 
годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта..................................11/216 
179.Одлука о локалним комуналним таксама на 
територији града Сомбора ......................................11/216 

180. Одлука о накнадама за услуге које Градска 
управа врши другим лицима...................................11/223 
181. Одлука о градским административним 
таксама.........................................................................11/225 
182. Одлука о порезу на имовину............................11/228 
183. Одлука о обезбеђивању средстава заштите и 
унапређење животне средине на територији Града 
Сомбора........................................................................11/230 
184. Одлука о IV изменама и допунама Одлуке о 
условима, начину и поступку за издавање локација за 
постављање мањих монтажних објеката на јавним 
површинама  на територији општине Сомбор....11/231 
185.Одлука о грађевинском земљишту.................11/231 
186. Одлука о утврђивању матичних подручја Града 
Сомбора........................................................................11/245 
187. Одлука о првим изменама и допунама Одлуке о 
организацији Градске управе града Сомбора......11/246 
188. Решење о утврђивању вредности бода за 
утврђивање висине месечне закупнине пословног 
простора и гаража којима је носулац права 
коришћења Град Сомбор.........................................11/248 
189.Решење о давању сагласности на Статут ЈКП       
„Енергана“ Сомбор....................................................11/248 
190.  Програм рада Скупштине града Сомбора за 
2010. годину.................................................................11/248  
191. Решење о престанку функције члана Градског 
већа Града Сомбора –Љубомир Лилић.................11/252 
192. Решење о престанку функције члана Градског 
већа Града Сомбора –Слободан Селаков.............11/252 
193.Решење о избору члана Градског већа Града 
Сомбора –Дамир Марковић....................................11/252 
194. Решење о избору члана Градског већа Града 
Сомбора –Чаба Мере Ласло....................................11/252             
195. Решење о разрешењу и именовању председника 
Управног одбора ЈКП“ Чистоћа“ Сомбор............11/253 
196. Решење о разрешењу и именовању члана 
Школског одбора ОШ „ Никола Тесла“ 
Кљајићево....................................................................11/253
197. Решење о разрешењу и именовању члана Одбора 
за међунационалну сарадњу....................................11/253 
198. Решење о разрешењу и именовању члана Одбора 
за статутарна питања, организацију и нормативна 
акта...............................................................................11/253
199. Решење о разрешењу и именовању председника 
Управног одбора ЈКП „ Енергана“ Сомбор..........11/254 
200.Исправка грешке у Статуту Фонда за развој 
пољопривреде из сл. листа 7/2009..........................11/254  

 

 
Издавач: Скупштина града Сомбора  

- главни и одговорни уредник Вера Баљак - телефон 025/468-117 - 
- цена појединачног примерка је 400,00 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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