
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ГРАДА СОМБОР 
Број 11 Сомбор, 23.06.2016. године Година IХ 

 

 91. На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014 - др. закон), члана 
77, 78. и 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 

68/15 - др.закон, 103/15 ) и члана 24. Статута Града Сомбор („Службени лист Града Сомбор“ бр.2/08, 6/13), а на предлог Градског већа, Скупштинa 

града Сомбор је, на 2. седници одржаној дана 23.06.2016.године, донела 
 

О Д Л У К У 

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА СОМБОРА 

ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

 

ОПШТИ  ДЕО 

 

Члан 1 

 

 Остварени текући приходи и примања, као и извршени расходи и издаци у завршном рачуну буџета града Сомбор у 2015. години износе у 

динарима: 
 

  I Укупно остварени текући приходи и примања 

     и пренета средства                                                                       2.213.905.181                 
II Укупно извршени текући расходи и издаци                  2.190.221.221 

III Разлика укупних примања и укупних издатака                          23.683.960 

  ( I – II )          
 

Члан 2 

 

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2015.  

утврђени су: 

1 Укупно остварени текући приходи и примања  
остварена по основу продаје нефинансијске имовине 

 
2.074.955.474 

 

2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 2.154.165.094 

3 Буџетски дефицит (ред. бр. 2 -  ред. бр.1) 79.209.620 

4. Коригован вишак прихода – буџетски суфицит 

(увећан за укључивање дела нераспоређеног  вишка прихода из претходне године који се 

користио за покриће расхода текуће године и средства амортизације и наменски 

опредељеног  нераспоређеног вишка прихода из ранијих година која су се користила за 
покриће издатака за набавку нефинансијске имовине, као и умањен за укључивање издатака 

коришћених средстава текућих прихода за отплату главнице, по кредитима из претходних 
година) 

12.454.966 

  

 Приказано у ставу 1 овог члана представља извод из Обрасца 2. 

 
 

Члан 3. 

 

Буџетски суфицит, примарни суфицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су: 

 

О П И С  

 

ЕКОН.  

КЛАСИФИКАЦ. 

УКУПНА СРЕДСТВА 

БУЏЕТА 

 I УКУПНА СРЕДСТВА (II + III) 3+7+8+9 2.213.905.181        

II УКУПНА ПРИМАЊА (1+2 + 3) 7+8+9 2.074.955.474 

1. Текући приходи 7 2.070.804.362 

Од којих су 1.1 камате  7411 3.065.840 

2. Примања од продаје нефинанс. 

    имовине 

8 4.151.112 

3. Примања од задуживања и 

   продаје финансијске имовине 

 

9 

0 

3.1. Примања од продаје финансијске имовине  
92 

0 

III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 3 138.949.707 

IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6) 4+5+6 2.190.221.221 

4.    Текући расходи 4 1.985.148.884 

 Од којих су 4.1 отплата камата 44 1.748.772 

5. Издаци за нефинансијску имовину  

5 169.016.210 

6. Издаци за отплату главнице и 

набавку финансијске имовине 

 

6 

36.056.127 

6.1 Набавка финансијске имовине  62 0 
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V УКУПНА СРЕДСТВА МИНУС 

УКУПНИ ИЗДАЦИ 

(3+7+8+9) - 

( 4+5+6) 
23.683.960 

VI БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (1+2) – (4+5)  

(7+8)-(4+5) 

-79.209.620 

VII ПРИМАРНИ – ДЕФИЦИТ (Укупни приходи умањени за 

наплаћене камате минус укупни расходи умањени за плаћене 

камате 

 

(7-7411+8)- 

(4-44+5) 
 

 

 

     

-80.526.688 

УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ – ДЕФИЦИТ 

(VI + 3.1-6.1) 

 
(7+8)-(4+5) + (92-62) 

-79.209.620 

 

Буџетски дефицит као разлика између укупног износа текућих прихода, примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и 
укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у износу од  -79.209.620 динара. 

Примарни дефицит, коригован за износ нето камате (разлика између укупног износа наплаћених камата и укупног износа плаћених 

камата), утврђен је у износу од  -80.526.688 динара. 
Укупан фискални резултат је буџетски дефицит коригован за нето разлику између примања по основу отплате датих кредита и продаје 

финансијске имовине и одлива по основу датих кредита и набавке финансијске имовине, утврђен је у износу од  -79.209.620 динара. 

 

Члан 4 

 

 Остварени вишак прихода–буџетски суфицит, као разлика између укупних средстава и укупних издатака, из члана 1 ове Одлуке, 
у износу од 23.683.960 динара и преноси се у наредну годину и састоји се из: 

 -дела вишка прихода-буџетског суфицита од 23.683.960 динара који је наменски опредељен и као такав преноси се у наредну годину. 

 

Члан 5 

 

 У Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2015. године (Образац 3), утврђена су укупнa 
примања у износу од 4.151.112 дин. и укупни издаци од 205.072.337 дин..  

             

Члан 6 

 

 У извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра  

2015. године (Образац 4) утврђени су укупни новчани приливи у износу од 2.074.955.474 динара, укупни новчани одливи у износу од 2.190.221.221             
динара и салдо готовине на крају године у износу од  23.683.960 динара. 

 

Члан 7 

 

 У извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2015. године (Образац 5) утврђена је укупна разлика у износу од 

115.265.747  динара, између укупних прихода и примања у износу од 2.074.955.474 динара и укупних расхода и издатака у износу од 2.190.221.221 
динара по нивоима финансирања из Републике, Аутономне Покрајине, општине-града, донација и осталих извора.  

 

Члан 8 

 

 У Билансу стања на дан 31. децембра 2015. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 8.034.579 хиљ.динара и укупна пасива 

у истом  износу.  

П О С Е Б А Н   Д Е О 

                      Члан 9.  

 Укупно планирани и остварени текући приходи и примања према економској класификацији 

 износе у динарима: 

    
   

ПРИХОДИ   

         

Р. 

бр. 
Конто ВРСТА ПРИХОДА Ребаланс 2015.год. 

Извршење јануар-

децембар 
% 

I   ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 

138.949.707 138.949.707 100,00 

I   ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 
2.514.310.825 2.074.955.474 82,53 

1 711 ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ       

  71111 Порез на зараде 840.907.000 758.889.013 90,25 

  71112 Порез на приходе од самосталне делатности 70.000.000 52.926.233 75,61 

  71114 Порез на приходе од имовине (осим пореза на земљиште) 45.000.000 2.324.805 5,17 
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  711147 Порез на земљиште 10.000.000 2.121.288 21,21 

  71119 Порез на друге приходе 100.000.000 77.154.917 77,15 

                                                             УКУПНО  1.065.907.000 893.416.256 83,82 

2 713 ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ       

  71312 Порез на имовину  400.000.000 355.055.654 88,76 

  71331 Порез на наслеђе и поклон 6.000.000 7.478.058 124,63 

  71342 Порез на капиталне трансакције 120.000.000 72.434.570 60,36 

                                                              УКУПНО  526.000.000 434.968.282 82,69 

3 714 ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ       

  714431 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 2.000.000 1.019.055 50,95 

  714513 Koмунална такса за држање моторних друмских возила 45.000.000 31.706.657 70,46 

  714552 Боравишна такса 4.000.000 2.395.020 59,88 

  7145 
Општинска  и градска накнада - накнада животне средине, накнада за 
загађивање животне средине 15.000.000 12.845.217 85,63 

                                                             УКУПНО  66.000.000 47.965.949 72,68 

4 716 КОМУНАЛНА ТАКСА НА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ       

  716111 Комунална такса на истицање фирме 45.000.000 35.770.491 79,49 

                                                             УКУПНО  45.000.000 35.770.491 79,49 

5 733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ       

  733148 Текући ненаменски трансфери од других нивоа власти у корист нивоа града 382.000.000 381.737.568 99,93 

  733146 Текући наменски трансфери из буџета АПВ 39.533.825 31.699.477 80,18 

                                                              УКУПНО  421.533.825 413.437.045 98,08 

6 741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ       

  741141 Камата на средства буџета града 20.000.000 3.065.840 15,33 

  741522 Приходи од издавања у закуп државног пољопривредног земљишта 106.000.000 94.858.591 89,49 

  741531 Комунална такса за коришћење простора 7.000.000 4.766.342 68,09 

  741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 40.000.000 51.679.482 129,20 

                                                             УКУПНО  173.000.000 154.370.255 89,23 

7 742 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА       

  74214 Приходи од продаје добара и услуга (од продаје и закупа објеката) 45.000.000 25.904.169 57,56 

  742241 Градске административне таксе 2.000.000 941.125 47,06 

  742253 Накнада за уређење ГЗ 50.000.000 7.140.799 14,28 

                                                             УКУПНО  97.000.000 33.986.093 35,04 

8 743 ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ       

  74332 Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 10.000.000 12.098.928 120,99 

  74334 Приходи од новч.и мандатних казни за прекрш.у корист нивоа града 4.000.000 2.829.500 70,74 

    УКУПНО 14.000.000 14.928.428 106,63 

9 745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ        

  745141 Остали приходи у корист нивоа града  78.870.000 36.567.562 46,36 

  745143 Део добити ЈП према Одлуци УО ЈП у корист нивоа градова 5.000.000 3.251.791 65,04 

                                                             УКУПНО  83.870.000 39.819.353 47,48 

10 770 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА       

  772113 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године 2.500.000 2.142.210 85,69 

                                                             УКУПНО  2.500.000 2.142.210 85,69 

11 812 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ       

  812141 Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова 500.000 0 0,00 

                                                             УКУПНО  500.000 0 0,00 
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12 811 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ       

  811141 Примање од продаје непокретности у корист нивоа градова 7.000.000 4.151.112 59,30 

                                                             УКУПНО  7.000.000 4.151.112 59,30 

13 921 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНС.ИМОВИНЕ       

  921941 Примања од продаје дом.акцијa и ост.капит. у корист нивоа града 2.000.000 0 0,00 

    УКУПНО 2.000.000 0 0,00 

14 732 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА       

  732141 Текуће донације од међународних организација 10.000.000 0 0,00 

    УКУПНО 10.000.000 0 0,00 

    

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БЕЗ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  

2.408.310.825 1.980.096.883 82,22 

    ПРИХОДИ БУЏЕТА: 2.474.777.000 2.043.255.997 82,56 

    
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 

138.949.707 138.949.707 100,00 

НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ: 39.533.825 31.699.477 80,18 

    УКУПНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА: 2.653.260.532 2.213.905.181 83,44 

 

 Члан 10.  

      

 

Укупни планирани (са закупом пољопривредног земљишта) и извршени текући расходи и издаци према 

економској класификацији на нивоу категорије, износе у динарима:  

      у хиљ.динара 

КАТЕГОРИЈА НАЗИВ КОНТА 

ПЛАН 2015. 

година 

ИЗВРШЕЊЕ 

2015. година % извршења 

Структура 

извршења  

1 2 3 4 5 6 

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 556.989 544.966 97,84 24,94 

42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 847.754 716.109 84,47 32,77 

44 
ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 
ЗАДУЖИВАЊА 1.786 1.749 97,93 0,08 

45 СУБВЕНЦИЈЕ 96.501 81.441 84,39 3,73 

46 ДОTАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 420.519 354.144 84,22 16,21 

47 НАКАНДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 146.802 132.414 90,20 6,06 

48+49 ОСТАЛИ РАСХОДИ 178.885 149.728 83,70 6,85 

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 363.331 161.172 44,36 7,38 

54 ПРИРОДНА ИМОВИНА 11.160 7.388 66,20 0,34 

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 36.057 36.056 100,00 1,65 

  УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 2.659.784 2.185.167 82,16 100,00 
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 РАСХОДИ Члан 12. Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци износе:  

            

Р
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ео
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а 
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    БУЏЕТ - 2015. година   

Опис 
Буџет - извор 
01 

Извршење јануар-
децембар 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ       

            ОРГАНИ ГРАДА       

            ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА       

  1   110     

ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, 
ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И 

СПОЉНИ ПОСЛОВИ       

    0602-СГ       ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА       

    0001       

Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина       

        1 416 

Награде запосленима  и остали  посебни расходи 

(комисије) 100.000 74.525 74,53 

        2 417 Одборнички додатак  20.500.000 20.002.914 97,58 

        3 421 Стални трошкови 562.000 544.869 96,95 

        4 422 Трошкови путовања   350.000 224.500 64,14 

        5 423 Услуге по уговору  5.100.000 5.051.363 99,05 

        6 425 Текуће поправке и одржавање 100.000 6.220 6,22 

        7 426 Материјал 300.000 267.333 89,11 

        8 465 Остале дотације и трансфери 350.000 235.991 67,43 

        9 512 Машине и опрема 150.000 59.830 39,89 

    0006       Информисање       

        10 423 

Услуге информисања-радио и тв преноси, штампани 

медији 1.750.000 1.506.000 86,06 

            Укупно за функцију 110: 29.262.000 27.973.545 95,60 

            Укупно за главу 1: 29.262.000 27.973.545 95,60 

2           

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНОГ ОРГАНА 

ВЛАСТИ       

  2   110     

ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, 
ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И 

СПОЉНИ ПОСЛОВИ       

    0602-ИО       ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА       

    0001       

Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина       

        11 411 Плате, додаци и накнаде запослених  20.400.000 19.288.176 94,55 

        12 412 Социјални доприноси на терет послодавца 3.700.000 3.420.600 92,45 

        13 416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  100.000 46.020 46,02 

        14 421 Стални трошкови 850.000 849.890 99,99 

        15 422 Трошкови путовања   1.530.000 1.507.941 98,56 

        16 423 Услуге по уговору 14.604.042 14.589.978 99,90 

        17 425 Текуће поправке и одржавање 200.000 189.846 94,92 

        18 426 Материјал 2.200.000 2.149.905 97,72 

        19 465 Остале дотације и трансфери 2.550.000 2.537.654 99,52 

        20 512 Машине и опрема 180.000 179.488 99,72 

            Укупно за функцију 110: 46.314.042 44.759.499 96,64 

            Укупно за главу 2: 46.314.042 44.759.499 96,64 

3           ОДЕЉЕЊА И СЛУЖБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ       

  3   110     

ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, 

ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И 
СПОЉНИ ПОСЛОВИ       

    0602-ГУ       ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА       

    0001       

Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина       

        21 411 Плате, додаци и накнаде запослених  150.300.000 150.297.614 100,00 

        22 412 Социјални доприноси на терет послодавца 27.300.000 26.808.596 98,20 
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        23 413 Накнаде у натури 350.000 350.000 100,00 

        24 414 Социјална давања запосленима 5.000.000 3.674.202 73,48 

        25 415 Накнаде трошкова за запослене 13.800.000 13.747.103 99,62 

        26 416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  1.600.000 1.578.069 98,63 

        27 421 Стални трошкови 30.738.000 30.023.258 97,67 

        28 422 Трошкови путовања   2.130.000 2.110.506 99,08 

        29 423 Услуге по уговору 13.250.000 12.910.224 97,44 

        30 424 Специјализоване услуге 300.000 236.844 78,95 

        31 425 Текуће поправке и одржавање 8.000.000 6.396.117 79,95 

        32 426 Материјал од чега је за:                                                                  12.760.000 12.621.204 98,91 

        32/1        *изводи из матичних књига грађана 2.000.000 1.877.484 93,87 

        33 465 Остале дотације и трансфери 15.970.000 15.970.000 100,00 

        34 482 Порези, обавезне таксе и казне  350.000 154.129 44,04 

        35 483 Новчане казне и пенали по решењу судова  150.000 133.051 88,70 

        36 485 Накнаде штете за повреде од стране државних органа 430.000 407.825 94,84 

        37 512 Машине и опрема 2.000.000 1.920.464 96,02 

            Укупно за функцију 110: 284.428.000 279.339.206 98,21 

            Укупно за главу 3: 284.428.000 279.339.206 98,21 

4 4   110     ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ       

    0602       ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА       

    0004       Градско (општинско) јавно правобранилаштво       

        38 411 Плате, додаци и накнаде запослених  3.103.000 2.955.189 95,24 

        39 412 Социјални доприноси на терет послодавца 556.000 528.979 95,14 

        40 421 Стални трошкови 36.000 8.043 22,34 

        41 422 Трошкови путовања   80.000 20.721 25,90 

        42 423 Услуге по уговору 100.000 58.079 58,08 

        43 426 Материјал 100.000 72.929 72,93 

        44 465 Остале дотације и трансфери 400.000 360.232 90,06 

            Укупно за функцију 110: 4.375.000 4.004.172 91,52 

            Укупно за главу 4: 4.375.000 4.004.172 91,52 

3 5   112     

ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И 

УСЛУГЕ       

    0602       ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА       

    0001       

Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина       

        45 424 

Специјализоване здравствене услуге (мртвозорство, 

интерресорна комисија, медицинске услуге- израда 

лекова) 5.350.000 4.846.817 90,59 

        46 465 Остале дотације и трансфери 300.000 244.743 81,58 

        47 481 Финансирање политичких странака 1.745.000 1.745.000 100,00 

        48 481 

Oбележавање значајних датума, јубилеја, 

манифестације и програми под покровитељством 
града 5.250.000 4.854.871 92,47 

        49 481 Противградна заштита  3.500.000 3.500.000 100,00 

        50 472 

Решавање стамбених потреба социјално угрожених 

лица 2.000.000 1.995.189 99,76 

    0006       Информисање       

        51 481 Средства за јавно информисање 10.000.000 9.730.671 97,31 

    0008       Програми националних мањина       

        52 481 

Средства за дел. покриће трошкова избора, избора у 

МЗ, референдума, зборова грађана и националних 

мањина 1.400.000 1.358.938 97,07 

            Укупно за функцију 112: 29.545.000 28.276.229 95,71 

      130     Опште услуге       

    0602       ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА       

    0007       Канцеларија за младе       

        53 423 Услуге по уговору 520.000 358.089 68,86 

        54 481 

ЛАП за младе (3.000.000) и Програми за децу 

(500.000) 3.500.000 3.373.087 96,37 
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       55 512 Машине и опрема 480.000 329.176 68,58 

       55/1 421 Трансфер АПВ и РС - стални трошкови 12.000 12.000 100,00 

       55/2 423 Трансфер АПВ и РС - услуге по уговору 80.000 80.000 100,00 

       55/3 425 Трансфер АПВ и РС - текуће поправке и одржавање 154.150 154.150 100,00 

       55/4 426 Трансфер АПВ и РС - материјал 111.500 111.500 100,00 

        55/5 512 Трансфер АПВ и РС -  машине и опрема 785.000 785.000 100,00 

            Укупно буџет: 4.500.000 4.060.352 90,23 

           Укупно извор 07: 1.142.650 1.142.650 100,00 

            Укупно за функцију 130: 5.642.650 5.203.002 92,21 

            

Организовање и функционисање ЦИВИЛНЕ 

ЗАШТИТЕ       

      360     Јавни ред и безбедност       

   0602       ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА       

   0001       

Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина       

       56 423 Услуге по уговору 100.000 0 0,00 

       57 424 Специјализоване услуге 400.000 0 0,00 

       58 426 Материјал 500.000 0 0,00 

            Укупно за функцију 360: 1.000.000 0 0,00 

            ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА       

      320     Услуге противпожарне заштите       

    0602       ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА       

    0001       

Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина       

        59 416 
Награде запосленима  и остали  посебни расходи 
(комисије) 50.000 0 0,00 

        60 481 Дотације осталим непрофитним организацијама 1.150.000 1.149.941 99,99 

            Укупно за функцију 320: 1.200.000 1.149.941 95,83 

            Укупно буџет: 36.245.000 33.486.523 92,39 

            Укупно извор 07: 1.142.650 1.142.650 100,00 

            Укупно за главу 5: 37.387.650 34.629.173 92,62 

  6   112     СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ       

    0602       ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА       

    0001       

Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина       

        61 499 Стална буџетска резерва 2.000.000 0 0,00 

        62 499 Текућа буџетска резерва 409.958 0 0,00 

            Укупно за функцију 112: 2.409.958 0 0,00 

            Укупно за главу 6: 2.409.958 0 0,00 

  7   170     ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ       

    0602       ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА       

    0003       Управљање јавним дугом       

        63 441 Отплата камата домаћим пословним банкама 1.786.311 1.748.772 97,90 

        64 611 Отплата главнице домаћим пословним банкама 36.057.000 36.056.127 100,00 

            Укупно за функцију 170: 37.843.311 37.804.900 99,90 

            Укупно за главу 7: 37.843.311 37.804.900 99,90 

            КОМУНАЛНА ОБЛАСТ       

  8         ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВИ       

      620     Развој заједнице       

    0601       ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ       

    0014       Остале комуналне услуге       

        65 416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  1.800.000 582.861 32,38 

        66 423 Услуге по уговору      4.780.000 4.571.460 95,64 

        67 424 Специјализоване услуге 2.125.000 2.067.050 97,27 

        68 465 Остале дотације и трансфери 350.000 232.718 66,49 
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        69 482 Порези, обавезне таксе и казне  12.585.889 12.184.767 96,81 

        70 485 

Накнада штете за повреде или штету нанету од 

стране држ.орг. 23.000.000 22.963.118 99,84 

        71 541 Земљиште 3.500.000 3.399.813 97,14 

            Укупно за функцију 620: 48.140.889 46.001.787 95,56 

      630     Водоснабдевање       

    0001       Водоснабдевање       

        72 421 Стални трошкови 1.500.000 1.486.131 99,08 

        73 451 

ЈКП ''Водоканал'' Сомбор-средства за реализцију 
средњорочног програма водоснабдевања и 

инвестиционе пројекте 20.000.000 5.000.000 25,00 

            Укупно за функцију 630: 21.500.000 6.486.131 30,17 

      500     Заштита животне средине       

    0401      ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ       

    0001      
Управљање заштитом животне средине  и природних 
вредности       

       74 424 Специјализоване услуге 37.400.000 26.321.948 70,38 

       75 451 

ЈКП ''Чистоћа'' Сомбор-средства за услугу изношења 

комуналног отпада за социјално угрожене категорије 
становништва  5.000.000 5.000.000 100,00 

        75/1 4512 ЈКП ''Зеленило'' Сомбор-средства за набавку опреме 2.501.000 2.500.000 99,96 

       75/2 451 

Средства за побољшавање услова смештаја паса и 

мачака луталица 2.000.000 1.998.500 99,93 

            Укупно  за функцију 500: 46.901.000 35.820.448 76,37 

            ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ       

      500     Заштита животне средине       

    0401      ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ       

    0003      Праћење квалитета елемената животне средине       

        76 424 
Специјализоване услуге                                                                                      
Програм коришћења средстава буџетског фонда 3.500.000 3.497.470 99,93 

            Укупно  за функцију 500: 3.500.000 3.497.470 99,93 

      360     
Јавни ред и безбедност некласификована на другом 
месту       

    0601       ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ       

    0014       Остале комуналне услуге       

        77 423 Услуге по уговору 100.000 0 0,00 

        78 424 Специјализоване услуге  1.045.000 878.900 84,11 

        78/1 424 Пренета средства - специјализоване услуге 400.000 160.000 40,00 

        79 511 Зграде и грађевинско земљиште 2.565.000 2.260.000 88,11 

        79/1 511 Пренета средства - зграде и грађевинско земљиште 6.400.000 3.583.840 56,00 

        80 512 Машине и опрема  1.290.000 1.289.700 99,98 

        80/1 512 Пренета средства - машине и опрема 2.498.256 620.044 24,82 

    0006       Паркинг сервис   0   

        81 4512 

ЈКП ''Паркинг сервис'' Сомбор-средства за 

суфинансирање отплате набављене опреме 2.000.000 2.000.000 100,00 

            Укупно за буџет: 7.000.000 6.428.600 91,84 

            Уккупно за извор 15 9.298.256 4.363.884 46,93 

            Укупно за функцију 360: 16.298.256 10.792.484 66,22 

      436     Енергија       

    0601       ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ       

    0004       Даљинско грејање       

        82 4512 

ЈКП ''Енергана'' Сомбор-  средства за реализацију 

дугорочног програма топлификације града 65.000.000 64.942.169 99,91 

            Укупно за функцију 436: 65.000.000 64.942.169 99,91 

            Укупно за буџет: 192.041.889 163.176.604 84,97 

            Уккупно за извор 15 9.298.256 4.363.884 46,93 

            Укупно за главу 8: 201.340.145 167.540.488 83,21 

            ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА       

  9   620     Развој заједнице       

    0601       ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ       
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    0014       Остале комуналне услуге       

        83 411 Плате, додаци и накнаде запослених  15.300.000 15.208.266 99,40 

        84 412 Социјални доприноси на терет послодавца  2.750.000 2.722.266 98,99 

        85 413 Накнаде у натури 700.000 470.400 67,20 

        86 414 Социјална давања запосленима 410.000 224.435 54,74 

        87 415 Накнаде трошкова за запослене 500.000 367.860 73,57 

        88 421 Стални трошкови 1.948.000 1.413.740 72,57 

        89 422 Трошкови путовања   250.000 48.277 19,31 

        90 423 Услуге по уговору 3.245.000 1.795.232 55,32 

        91 424 Специјализоване услуге  400.000 38.484 9,62 

        92 425 Текуће поправке и одржавање 200.000 152.000 76,00 

        93 426 Материјал 1.185.000 882.995 74,51 

        94 465 Остале дотације и трансфери 1.700.000 1.663.569 97,86 

        95 482 Порези, обавезне таксе и казне  450.000 92.080 20,46 

        96 483 Новчане казне и пенали по решењу судова  2.000.000 799.074 39,95 

        97 485 

Накнада штете за повреде или штету нанету од 

стране држ.орг. 500.000 338.437 67,69 

        98 515 Нематеријална имовина 950.000 920.880 96,93 

    0003       Одржавање депонија       

        99 421 Стални трошкови 15.000.000 14.999.107 99,99 

    0008       Јавна хигијена       

        100 421 Стални трошкови 32.500.000 32.499.845 100,00 

        101 424 Специјализоване услуге  2.000.000 987.335 49,37 

    0009       Уређење и одржавање зеленила       

        102 424 Специјализоване услуге  60.000.000 59.990.809 99,98 

    0010       Јавна расвета       

        103 421 Стални трошкови 40.000.000 32.406.743 81,02 

        104 425 Текуће поправке и одржавање 30.500.000 30.210.310 99,05 

    0011       Одржавање гробаља        

        105 421 Стални трошкови 4.000.000 3.999.296 99,98 

        106 424 Специјализоване услуге  50.000.000 44.999.747 90,00 

    0014       Остале комуналне услуге       

        107 424 Специјализоване услуге  2.000.000 1.101.357 55,07 

        108 425 Текуће поправке и одржавање 31.100.000 19.746.427 63,49 

        109 511 Зграде и грађевински објекти 157.787.000 49.260.580 31,22 

        109/1 511 
Трансфер АПВ - Главни пројекат канализације у 
улици Ј.Игњатоивћа 996.901 996.901 100,00 

        109/2 511 

Трансфер АПВ - Главни пројекат канализације у 

улици О.Жупанчића 710.474 710.473 100,00 

        109/3 511 
Трансфер АПВ - Главни пројекат колектора 
канал.употр.вода у ул.Капетанова у Сомбору 589.800 0 0,00 

        110 513 Остала некретнина и опрема 3.000.000 2.999.986 100,00 

    0701       ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА       

    0002       Одржавање путева       

        111 424 Специјализоване услуге  19.945.000 17.530.312 87,89 

        112 425 Текуће поправке и одржавање 85.000.000 66.862.715 78,66 

    1101       

ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ       

    0001       Стратешко, просторно и урбанистичко планирање       

        113 424 Специјализоване услуге  26.048.800 25.277.175 97,04 

            Укупно буџет за функцију 620: 591.368.800 430.009.739 72,71 

            Извор финансирања 07: 2.297.174 1.707.374 74,32 

            Укупно за главу 9: 593.665.974 431.717.113 72,72 

            МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ       

      160     
Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту       

    0602       ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА       
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    0002       Месне заједнице       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених  31.870.000 31.180.724 97,84 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца 5.759.500 5.595.383 97,15 

          413 Накнаде у натури 214.000 203.748 95,21 

          414 Социјална давања запосленима 1.193.000 102.750 8,61 

          415 Накнаде трошкова за запослене 3.198.000 2.777.871 86,86 

          416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  328.000 249.759 76,15 

          421 Стални трошкови 19.191.000 16.307.904 84,98 

          422 Трошкови путовања   1.090.000 525.653 48,23 

          423 Услуге по уговору 4.679.000 3.637.197 77,73 

          424 Специјализоване услуге 6.963.500 6.200.590 89,04 

          424 Трансфер АПВ - специјализоване услуге 100.000 100.000 100,00 

          425 Текуће поправке и одржавање 10.738.500 7.571.309 70,51 

          426 Материјал 10.129.000 9.118.581 90,02 

          465 Остале дотације и трансфери 4.176.000 3.799.480 90,98 

          482 Порези, обавезне таксе и казне  550.500 337.947 61,39 

          483 Новчане казне и пенали по решењу судова  262.000 261.386 99,77 

          512 Машине и опрема 3.662.000 2.316.656 63,26 

            Укупно за функцију 160: 104.004.000 90.186.939 86,71 

            Извор финансирања 07: 100.000 100.000 100,00 

            Укупно буџет за МЗ: 104.104.000 90.286.939 86,73 

  10         МЗ ''АЛЕКСА ШАНТИЋ''       

        114 411 Плате, додаци и накнаде запослених  1.723.000 1.716.794 99,64 

        115 412 Социјални доприноси на терет послодавца 310.000 307.303 99,13 

        116 414 Социјална давања запосленима 43.000 0 0,00 

        117 415 Накнаде трошкова за запослене 140.000 128.282 91,63 

        118 416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  60.000 46.842 78,07 

        119 421 Стални трошкови 870.000 617.724 71,00 

        120 422 Трошкови путовања   15.000 850 5,67 

        121 423 Услуге по уговору 429.000 315.284 73,49 

        122 424 Специјализоване услуге 394.500 257.300 65,22 

        123 425 Текуће поправке и одржавање 1.133.500 328.811 29,01 

        124 426 Материјал 1.030.000 946.133 91,86 

        125 465 Остале дотације и трансфери 237.000 231.025 97,48 

        126 512 Машине и опрема 475.000 237.153 49,93 

            Укупно за главу 10: 6.860.000 5.133.501 74,83 

  11         МЗ ''БАЧКИ БРЕГ''       

        127 411 Плате, додаци и накнаде запослених  571.000 540.959 94,74 

        128 412 Социјални доприноси на терет послодавца 114.200 96.832 84,79 

        129 414 Социјална давања запосленима 17.800 0 0,00 

        130 415 Накнаде трошкова за запослене 45.000 41.281 91,74 

        131 421 Стални трошкови 410.000 359.690 87,73 

        132 422 Трошкови путовања   40.000 35.626 89,06 

        133 423 Услуге по уговору 163.000 161.170 98,88 

        134 424 Специјализоване услуге 379.000 378.672 99,91 

        135 425 Текуће поправке и одржавање 553.000 548.013 99,10 

        136 426 Материјал 313.000 277.345 88,61 

        137 465 Остале дотације и трансфери 81.000 80.357 99,21 

        138 482 Порези, обавезне таксе и казне  20.000 11.372 56,86 

        139 512 Машине и опрема 100.000 97.900 97,90 

            Укупно за главу 11: 2.807.000 2.629.217 93,67 

  12         МЗ ''БАЧКИ МОНОШТОР''       

        140 411 Плате, додаци и накнаде запослених  1.900.000 1.885.468 99,24 

        141 412 Социјални доприноси на терет послодавца 340.000 337.502 99,27 

        142 414 Социјална давања запосленима 46.000 0 0,00 

        143 415 Накнаде трошкова за запослене 200.000 168.535 84,27 

        144 421 Стални трошкови 1.610.000 1.460.632 90,72 
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        145 422 Трошкови путовања   285.000 123.160 43,21 

        146 423 Услуге по уговору 328.000 213.126 64,98 

        147 424 Специјализоване услуге 741.000 703.145 94,89 

        148 425 Текуће поправке и одржавање 595.000 589.909 99,14 

        149 426 Материјал 505.000 420.695 83,31 

        150 465 Остале дотације и трансфери 205.000 193.657 94,47 

        151 482 Порези, обавезне таксе и казне  76.000 45.204 59,48 

        152 512 Машине и опрема 190.000 0 0,00 

            Укупно за главу 12: 7.021.000 6.141.034 87,47 

  13         МЗ 'БЕЗДАН''       

        153 411 Плате, додаци и накнаде запослених  1.280.000 1.269.678 99,19 

        154 412 Социјални доприноси на терет послодавца 240.000 232.132 96,72 

        155 413 Накнаде у натури 3.000 3.000 100,00 

        156 414 Социјална давања запосленима 38.000 0 0,00 

        157 415 Накнаде трошкова за запослене 120.000 108.294 90,25 

        158 421 Стални трошкови 1.235.000 1.174.512 95,10 

        159 422 Трошкови путовања   144.000 69.834 48,50 

        160 423 Услуге по уговору 210.000 205.429 97,82 

        161 424 Специјализоване услуге 1.200.000 1.187.470 98,96 

        161/1 424 Трансфер АПВ - специјализоване услуге 100.000 100.000 100,00 

        162 425 Текуће поправке и одржавање 1.601.000 1.592.945 99,50 

        163 426 Материјал 894.000 830.928 92,95 

        164 465 Остале дотације и трансфери 168.000 147.216 87,63 

        165 482 Порези, обавезне таксе и казне  215.000 141.716 65,91 

        166 512 Машине и опрема 200.000 132.100 66,05 

            Укупно буџет : 7.548.000 7.095.253 94,00 

            Извор финансирања 07: 100.000 100.000 100,00 

            Укупно за главу 13: 7.648.000 7.195.253 94,08 

  14         МЗ 'ДОРОСЛОВО''       

        167 411 Плате, додаци и накнаде запослених  605.000 600.183 99,20 

        168 412 Социјални доприноси на терет послодавца 110.000 107.433 97,67 

        169 414 Социјална давања запосленима 17.500 0 0,00 

        170 415 Накнаде трошкова за запослене 48.000 39.765 82,84 

        171 421 Стални трошкови 530.000 498.698 94,09 

        172 422 Трошкови путовања   150.000 127.663 85,11 

        173 423 Услуге по уговору 116.500 94.729 81,31 

        174 424 Специјализоване услуге 930.000 924.446 99,40 

        175 425 Текуће поправке и одржавање 705.000 489.586 69,44 

        176 426 Материјал 815.000 795.216 97,57 

        177 465 Остале дотације и трансфери 77.000 72.659 94,36 

        178 512 Машине и опрема 200.000 185.356 92,68 

            Укупно за главу 14: 4.304.000 3.935.734 91,44 

  15         МЗ ''ГАКОВО''       

        179 411 Плате, додаци и накнаде запослених  1.526.000 1.522.734 99,79 

        180 412 Социјални доприноси на терет послодавца 276.000 272.569 98,76 

        181 413 Накнаде у натури 190.000 181.948 95,76 

        182 414 Социјална давања запосленима 45.000 0 0,00 

        183 415 Накнаде трошкова за запослене 130.000 117.177 90,14 

        184 421 Стални трошкови 539.000 436.689 81,02 

        185 422 Трошкови путовања   20.000 7.115 35,58 

        186 423 Услуге по уговору 147.000 127.574 86,79 

        187 425 Текуће поправке и одржавање 60.000 54.850 91,42 

        188 426 Материјал 250.000 216.280 86,51 

        189 465 Остале дотације и трансфери 212.000 207.156 97,72 

        190 482 Порези, обавезне таксе и казне  25.000 0 0,00 

        191 512 Машине и опрема 460.000 271.596 59,04 

            Укупно за главу 15: 3.880.000 3.415.689 88,03 

  16         МЗ ''КЉАЈИЋЕВО''       
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        192 411 Плате, додаци и накнаде запослених  3.320.000 3.318.348 99,95 

        193 412 Социјални доприноси на терет послодавца 598.000 593.982 99,33 

        194 414 Социјална давања запосленима 111.000 0 0,00 

        195 415 Накнаде трошкова за запослене 340.000 300.178 88,29 

        196 416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  70.000 48.355 69,08 

        197 421 Стални трошкови 3.300.000 2.368.699 71,78 

        198 422 Трошкови путовања   100.000 38.910 38,91 

        199 423 Услуге по уговору 360.000 267.288 74,25 

        200 424 Специјализоване услуге 170.000 156.600 92,12 

        201 425 Текуће поправке и одржавање 400.000 15.882 3,97 

        202 426 Материјал 975.000 839.282 86,08 

        203 465 Остале дотације и трансфери 423.000 398.932 94,31 

        204 512 Машине и опрема 250.000 43.470 17,39 

            Укупно за главу 16: 10.417.000 8.389.926 80,54 

  17         МЗ ''КОЛУТ''       

        205 411 Плате, додаци и накнаде запослених  1.392.000 1.351.961 97,12 

        206 412 Социјални доприноси на терет послодавца 249.300 242.001 97,07 

        207 414 Социјална давања запосленима 43.700 0 0,00 

        208 415 Накнаде трошкова за запослене 135.000 122.080 90,43 

        209 421 Стални трошкови 834.000 680.988 81,65 

        210 422 Трошкови путовања   48.000 14.600 30,42 

        211 423 Услуге по уговору 252.000 224.815 89,21 

        212 424 Специјализоване услуге 155.000 149.476 96,44 

        213 425 Текуће поправке и одржавање 300.000 167.702 55,90 

        214 426 Материјал 405.000 290.705 71,78 

        215 465 Остале дотације и трансфери 160.000 152.401 95,25 

        216 482 Порези, обавезне таксе и казне  55.000 50.261 91,38 

            Укупно за главу 17: 4.029.000 3.446.991 85,55 

  18         МЗ ''РАСТИНА''       

        217 421 Стални трошкови 90.000 60.462 67,18 

        218 424 Специјализоване услуге 450.000 443.601 98,58 

        219 425 Текуће поправке и одржавање 200.000 169.831 84,92 

        220 426 Материјал 300.000 299.828 99,94 

        221 512 Машине и опрема 300.000 263.202 87,73 

            Укупно за главу 18: 1.340.000 1.236.925 92,31 

  19         МЗ ''РИЂИЦА''       

        222 411 Плате, додаци и накнаде запослених  1.600.000 1.509.280 94,33 

        223 412 Социјални доприноси на терет послодавца 283.000 270.161 95,46 

        224 413 Накнаде у натури 12.000 10.800 90,00 

        225 414 Социјална давања запосленима 70.000 0 0,00 

        226 415 Накнаде трошкова за запослене 200.000 164.236 82,12 

        227 421 Стални трошкови 1.420.000 1.208.713 85,12 

        228 422 Трошкови путовања   50.000 0 0,00 

        229 423 Услуге по уговору 674.500 562.247 83,36 

        230 424 Специјализоване услуге 310.000 165.050 53,24 

        231 425 Текуће поправке и одржавање 562.000 317.523 56,50 

        232 426 Материјал 550.000 517.383 94,07 

        233 465 Остале дотације и трансфери 272.000 195.640 71,93 

        234 482 Порези, обавезне таксе и казне  37.500 27.288 72,77 

        235 512 Машине и опрема 200.000 0 0,00 

            Укупно за главу 19: 6.241.000 4.948.321 79,29 

  20         МЗ ''СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ''       

        236 411 Плате, додаци и накнаде запослених  1.080.000 1.036.433 95,97 

        237 412 Социјални доприноси на терет послодавца 195.000 185.522 95,14 

        238 414 Социјална давања запосленима 53.000 0 0,00 

        239 415 Накнаде трошкова за запослене 130.000 67.303 51,77 

        240 416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  40.000 0 0,00 

        241 421 Стални трошкови 1.630.000 1.429.418 87,69 
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        242 422 Трошкови путовања   40.000 13.600 34,00 

        243 423 Услуге по уговору 385.000 332.999 86,49 

        244 424 Специјализоване услуге 570.000 463.041 81,24 

        245 425 Текуће поправке и одржавање 740.000 690.003 93,24 

        246 426 Материјал 520.000 514.000 98,85 

        247 465 Остале дотације и трансфери 206.000 139.316 67,63 

        248 482 Порези, обавезне таксе и казне  35.000 20.541 58,69 

        249 512 Машине и опрема 250.000 244.700 97,88 

            Укупно за главу 20: 5.874.000 5.136.876 87,45 

  21         МЗ ''СТАНИШИЋ''       

        250 411 Плате, додаци и накнаде запослених  3.552.000 3.527.164 99,30 

        251 412 Социјални доприноси на терет послодавца 637.000 631.362 99,11 

        252 414 Социјална давања запосленима 102.000 52.750 51,72 

        253 415 Накнаде трошкова за запослене 320.000 272.340 85,11 

        254 416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  110.000 107.032 97,30 

        255 421 Стални трошкови 1.900.000 1.872.289 98,54 

        256 422 Трошкови путовања   85.000 75.304 88,59 

        257 423 Услуге по уговору 528.000 389.709 73,81 

        258 424 Специјализоване услуге 352.000 262.031 74,44 

        259 425 Текуће поправке и одржавање 565.000 444.310 78,64 

        260 426 Материјал 1.575.000 1.555.940 98,79 

        261 465 Остале дотације и трансфери 413.000 361.999 87,65 

        262 482 Порези, обавезне таксе и казне  25.000 16.410 65,64 

        263 512 Машине и опрема 404.000 334.156 82,71 

            Укупно за главу 21: 10.568.000 9.902.796 93,71 

  22         МЗ ''СТАПАР''       

        264 411 Плате, додаци и накнаде запослених  2.011.000 2.010.776 99,99 

        265 412 Социјални доприноси на терет послодавца 360.000 359.929 99,98 

        266 413 Накнаде у натури 5.000 4.000 80,00 

        267 414 Социјална давања запосленима 100.000 0 0,00 

        268 415 Накнаде трошкова за запослене 180.000 159.100 88,39 

        269 421 Стални трошкови 1.370.000 1.311.190 95,71 

        270 422 Трошкови путовања   18.000 12.000 66,67 

        271 423 Услуге по уговору 300.000 247.867 82,62 

        272 424 Специјализоване услуге 800.000 792.298 99,04 

        273 425 Текуће поправке и одржавање 1.344.000 971.452 72,28 

        274 426 Материјал 1.025.000 930.712 90,80 

        275 465 Остале дотације и трансфери 262.000 247.305 94,39 

        276 482 Порези, обавезне таксе и казне  6.000 1.940 32,33 

        277 512 Машине и опрема 330.000 270.640 82,01 

            Укупно за главу 22: 8.111.000 7.319.208 90,24 

  23         МЗ ''ТЕЛЕЧКА''       

        278 411 Плате, додаци и накнаде запослених  1.530.000 1.529.342 99,96 

        279 412 Социјални доприноси на терет послодавца 275.000 273.752 99,55 

        280 414 Социјална давања запосленима 40.000 25.000 62,50 

        281 415 Накнаде трошкова за запослене 130.000 126.097 97,00 

        282 421 Стални трошкови 650.000 500.283 76,97 

        283 422 Трошкови путовања   50.000 0 0,00 

        284 423 Услуге по уговору 210.000 139.215 66,29 

        285 424 Специјализоване услуге 200.000 125.700 62,85 

        286 425 Текуће поправке и одржавање 758.000 306.747 40,47 

        287 426 Материјал 445.000 263.636 59,24 

        288 465 Остале дотације и трансфери 227.000 208.090 91,67 

        289 482 Порези, обавезне таксе и казне  50.000 23.215 46,43 

        290 512 Машине и опрема 80.000 79.096 98,87 

            Укупно за главу 23: 4.645.000 3.600.173 77,51 

  24         МЗ ''ЧОНОПЉА''       

        291 411 Плате, додаци и накнаде запослених  1.029.000 1.028.112 99,91 
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        292 412 Социјални доприноси на терет послодавца 187.000 184.032 98,41 

        293 414 Социјална давања запосленима 143.000 0 0,00 

        294 415 Накнаде трошкова за запослене 150.000 120.475 80,32 

        295 421 Стални трошкови 1.200.000 1.009.574 84,13 

        296 422 Трошкови путовања   30.000 0 0,00 

        297 423 Услуге по уговору 270.000 78.232 28,97 

        298 424 Специјализоване услуге 217.000 141.360 65,14 

        299 425 Текуће поправке и одржавање 900.000 653.018 72,56 

        300 426 Материјал 248.000 198.602 80,08 

        301 465 Остале дотације и трансфери 137.000 129.628 94,62 

        302 512 Машине и опрема 50.000 0 0,00 

            Укупно за главу 24: 4.561.000 3.543.033 77,68 

  25         МЗ ''ВЕНАЦ''       

        303 411 Плате, додаци и накнаде запослених  1.003.000 1.002.245 99,92 

        304 412 Социјални доприноси на терет послодавца 183.000 179.402 98,03 

        305 414 Социјална давања запосленима 30.000 0 0,00 

        306 415 Накнаде трошкова за запослене 175.000 168.721 96,41 

        307 416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  48.000 47.530 99,02 

        308 421 Стални трошкови 168.000 159.684 95,05 

        309 423 Услуге по уговору 23.000 19.973 86,84 

        310 424 Специјализоване услуге 50.000 43.200 86,40 

        311 425 Текуће поправке и одржавање 10.000 0 0,00 

        312 426 Материјал 25.000 13.228 52,91 

        313 465 Остале дотације и трансфери 139.000 136.413 98,14 

            Укупно за главу 25: 1.854.000 1.770.396 95,49 

  26         МЗ ''СЕЛЕНЧА''       

        314 411 Плате, додаци и накнаде запослених  881.000 781.903 88,75 

        315 412 Социјални доприноси на терет послодавца 158.000 139.961 88,58 

        316 413 Накнаде у натури 2.000 2.000 100,00 

        317 414 Социјална давања запосленима 50.000 0 0,00 

        318 415 Накнаде трошкова за запослене 120.000 102.840 85,70 

        319 421 Стални трошкови 298.000 231.872 77,81 

        320 422 Трошкови путовања   5.000 0 0,00 

        321 423 Услуге по уговору 46.000 45.489 98,89 

        322 424 Специјализоване услуге 45.000 7.200 16,00 

        323 425 Текуће поправке и одржавање 55.000 55.000 100,00 

        324 426 Материјал 42.000 39.955 95,13 

        325 465 Остале дотације и трансфери 106.000 105.332 99,37 

        326 482 Порези, обавезне таксе и казне  1.000 0 0,00 

        327 512 Машине и опрема 11.000 0 0,00 

            Укупно за главу 26: 1.820.000 1.511.552 83,05 

  27         МЗ ''ГОРЊА ВАРОШ''       

        328 411 Плате, додаци и накнаде запослених  1.110.000 1.091.532 98,34 

        329 412 Социјални доприноси на терет послодавца 201.000 195.384 97,21 

        330 414 Социјална давања запосленима 52.000 0 0,00 

        331 415 Накнаде трошкова за запослене 86.000 86.000 100,00 

        332 421 Стални трошкови 247.000 231.829 93,86 

        333 423 Услуге по уговору 29.000 11.451 39,49 

        334 425 Текуће поправке и одржавање 25.000 7.400 29,60 

        335 426 Материјал 40.000 33.743 84,36 

        336 465 Остале дотације и трансфери 150.000 142.043 94,70 

            Укупно за главу 27: 1.940.000 1.799.381 92,75 

  28         МЗ ''СТАРА СЕЛЕНЧА''       

        337 411 Плате, додаци и накнаде запослених  1.570.000 1.548.028 98,60 

        338 412 Социјални доприноси на терет послодавца 287.000 286.271 99,75 

        339 414 Социјална давања запосленима 60.000 25.000 41,67 

        340 415 Накнаде трошкова за запослене 152.000 135.673 89,26 

        341 421 Стални трошкови 210.000 143.923 68,53 
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        342 423 Услуге по уговору 48.000 41.038 85,50 

        343 425 Текуће поправке и одржавање 49.000 10.024 20,46 

        344 426 Материјал 40.000 15.469 38,67 

        345 465 Остале дотације и трансфери 186.000 182.527 98,13 

        346 482 Порези, обавезне таксе и казне  5.000 0 0,00 

        346/1 483 Новчане казне и пенали по решењу судова  262.000 261.386 99,77 

        346/2 512 Машине и опрема 65.000 64.466 99,18 

            Укупно за главу 28: 2.934.000 2.713.804 92,50 

  29         МЗ ''МЛАКЕ''       

        347 411 Плате, додаци и накнаде запослених  1.424.000 1.422.214 99,87 

        348 412 Социјални доприноси на терет послодавца 257.000 254.578 99,06 

        349 414 Социјална давања запосленима 42.000 0 0,00 

        350 415 Накнаде трошкова за запослене 127.000 119.591 94,17 

        351 421 Стални трошкови 230.000 155.738 67,71 

        352 423 Услуге по уговору 45.000 44.797 99,55 

        353 425 Текуће поправке и одржавање 105.000 90.379 86,08 

        354 426 Материјал 30.000 29.259 97,53 

        355 465 Остале дотације и трансфери 162.000 132.768 81,96 

        355/1 512 Машине и опрема 67.000 66.828 99,74 

            Укупно за главу 29: 2.489.000 2.316.151 93,06 

  30         МЗ ''ЦРВЕНКА''       

        356 411 Плате, додаци и накнаде запослених  1.373.000 1.168.402 85,10 

        357 412 Социјални доприноси на терет послодавца 250.000 209.144 83,66 

        358 414 Социјална давања запосленима 42.000 0 0,00 

        359 415 Накнаде трошкова за запослене 110.000 86.568 78,70 

        360 421 Стални трошкови 191.000 152.381 79,78 

        361 422 Трошкови путовања   10.000 6.991 69,91 

        362 423 Услуге по уговору 65.000 64.831 99,74 

        363 425 Текуће поправке и одржавање 64.000 56.725 88,63 

        364 426 Материјал 76.000 65.502 86,19 

        365 465 Остале дотације и трансфери 174.000 156.742 90,08 

        366 512 Машине и опрема 30.000 25.992 86,64 

            Укупно за главу 30: 2.385.000 1.993.277 83,58 

  31         МЗ ''НОВА СЕЛЕНЧА ''       

        367 411 Плате, додаци и накнаде запослених  1.390.000 1.319.169 94,90 

        368 412 Социјални доприноси на терет послодавца 249.000 236.131 94,83 

        369 413 Накнаде у натури 2.000 2.000 100,00 

        370 414 Социјална давања запосленима 47.000 0 0,00 

        371 415 Накнаде трошкова за запослене 160.000 143.335 89,58 

        372 421 Стални трошкови 259.000 242.916 93,79 

        373 423 Услуге по уговору 50.000 49.935 99,87 

        374 425 Текуће поправке и одржавање 14.000 11.200 80,00 

        375 426 Материјал 26.000 24.741 95,16 

        376 465 Остале дотације и трансфери 179.000 178.274 99,59 

            Укупно за главу 31: 2.376.000 2.207.701 92,92 

                    

  32   090     
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА некласификована на 
другом месту       

    0901       ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА       

        377   Центар за социјални рад       

    0001       Социјалне помоћи       

            

Трансфери осталим нивоима власти  

    #DIV/0! 

        377/0 463 19.257.000 17.350.428 90,10 

            * Плате, додаци и накнаде запослених  4.052.000 4.007.159 98,89 

            * Социјални доприноси на терет послодавца 734.000 717.289 97,72 

            * Социјална давања запосленима 64.000 63.214 98,77 

            * Накнада трошкова за запослене 0 0 0,00 
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            * Стални трошкови 640.000 624.014 97,50 

            * Трошкови путовања 180.000 180.000 100,00 

            * Услуге по уговору 152.000 135.040 88,84 

            * Текуће поправке и одрж (услуге и материјал) 2.000.000 1.310.100 65,51 

            *  Материјал 798.000 748.232 93,76 

            * Трошкови сахрана социјално угрожених лица 2.750.000 1.709.462 62,16 

            * Jеднократне новчане помоћи  7.350.000 7.348.511 99,98 

            * Порези, обавезне таксе и казне 7.000 7.000 100,00 

            * Остале дотације и трансфери 530.000 500.406 94,42 

    0002       
Прихватилишта, прихватне станице и др.врсте 
смештаја       

            Сигурна кућа       

            

Трансфери осталим нивоима власти  

    #DIV/0! 

        377/1 463 3.235.000 2.786.688 86,14 

            * Плате, додаци и накнаде запослених  1.818.000 1.814.982 99,83 

            * Социјални доприноси на терет послодавца 329.000 324.882 98,75 

            * Накнада трошкова за запослене 105.000 93.142 88,71 

            * Стални трошкови 310.000 124.273 40,09 

            * Услуге по уговору 15.000 3.000 20,00 

            * Текуће поправке и одрж (услуге и материјал) 43.000 42.500 98,84 

            * Материјал 400.000 172.001 43,00 

            * Остале дотације и трансфери 215.000 211.909 98,56 

    0004       

Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне 

услуге       

            Брачно и породично саветовалиште       

        377/2 463 Трансфери осталим нивоима власти 2.250.000 2.201.098 97,83 

            * Плате, додаци и накнаде запослених  1.695.000 1.676.412 98,90 

            * Социјални доприноси на терет послодавца 305.000 300.078 98,39 

            * Трошкови путовања 20.000 0 0,00 

            * Текуће поправке и одрж (услуге и материјал) 20.000 15.000 75,00 

            * Материјал 10.000 10.000 100,00 

            * Остале дотације и трансфери 200.000 199.609 99,80 

    0001       Социјалне помоћи       

        378 481 Дотације невладиним  организацијама - ЛАП Рома 4.300.000 2.049.811 47,67 

    0002       

Прихватилипта, прихватне станице и др.врсте 

смештаја       

        379 463 
Трансфери осталим нивоима власти - Смештај у 
прихватилиште 100.000 6.750 6,75 

    0003       Подршка социјално хуманитарним организацијама       

        380 481 
Персонална асистенција за лица са сметњама у 
развоју 5.100.000 4.444.518 87,15 

        381 481 Пројекти социјално хуманитарних организација 2.500.000 2.440.183 97,61 

    0004       

Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне 

услуге       

        382 463 Помоћ и нега у кући 17.500.000 17.184.218 98,20 

        383 463 

Дневни боравак за децу и одрасла лица са сметњама 

у развоју 3.700.000 3.014.770 81,48 

        384 463 Саветовалиште за рани развој детета 1.250.000 1.005.926 80,47 

    0005       Активности Црвеног крста       

        385 472 

Дотације невладиним  организацијама - Народна 

кухиња  25.000.000 24.356.799 97,43 

        386 481 Програми Црвеног крста 2.200.000 2.175.695 98,90 

    0006       Дечија заштита       

        387 472 Родитељски додатак за прворођено дете 7.000.000 6.520.000 93,14 

        388 472 
Финансијска помоћ незапосленим трудницама и 
породиљама 34.000.000 31.430.000 92,44 

            Укупно за функцију 090: 127.392.000 116.966.885 91,82 

            Укупно за главу 32 : 127.392.000 116.966.885 91,82 

            КУЛТУРА       

      820     Услуге културе       

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ       
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    0001       Функционисање локалних установа културе       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених  86.114.000 83.989.782 97,53 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца  15.512.000 15.037.180 96,94 

          413 Накнаде у натури 155.000 137.385 88,64 

          414 Социјална давања запосленима 1.249.000 1.089.619 87,24 

          415 Накнаде трошкова за запослене 2.840.000 2.496.360 87,90 

          416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  1.183.000 1.042.056 88,09 

          421 Стални трошкови 19.457.000 17.848.019 91,73 

          421 Трансфер АПВ - стални трошкови 9.000 9.000 100,00 

          422 Трошкови путовања   3.119.000 2.751.588 88,22 

          422 Трансфер АПВ-трошкови путовања 193.500 193.500 100,00 

          423 Услуге по уговору 27.844.500 26.845.688 96,41 

          423 Трансфер АПВ - услуге по уговору 200.000 200.000 100,00 

          423 Трансфер АПВ - услуге по уговору 4.236.500 4.216.500 99,53 

          424 Специјализоване услуге 991.000 978.343 98,72 

          424 Трансфер АПВ - специјализоване услуге 1.135.000 1.135.000 100,00 

          425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 5.110.000 4.212.302 82,43 

          425 Трансфер АПВ - текуће поправке и одржавање 506.250 506.250 100,00 

          426 Материјал 4.504.500 3.782.805 83,98 

          426 Трансфер АПВ - материјал 10.000 10.000 100,00 

          444 Пратећи трошкови задуживања 0 0 0,00 

          465 Остале дотације и трансфери 9.418.000 8.744.406 92,85 

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 0 0 0,00 

          481 Дотације невладиним организацијама 4.650.000 4.521.907 97,25 

          482 Порези, обавезне таксе и казне  70.000 39.104 55,86 

          483 Новчане казне и пенали по решењу судова  0 0 0,00 

          485 
Накнада штете за повреде или штету нанету од 
стране држ.орг. 1.835.000 1.833.456 99,92 

          511 Зграде и грађевински објекти      0 0 0,00 

          512 Машине и опрема 5.327.000 4.682.900 87,91 

          512 Трансфер АПВ - машине и опрема 614.800 414.800 67,47 

          515 Нематеријална имовина 750.000 701.516 93,54 

          515 Трансфер АПВ - нематеријална имовина 52.575 52.575 100,00 

          523 Залихе робе за даљу продају 0 0 0,00 

            Укупно за функцију 820: 190.129.000 180.734.417 95,06 

            Извор финансирања 07: 6.757.625 6.537.625 96,74 

            Извор финансирања 15: 200.000 200.000 100,00 

            Укупно култура: 197.086.625 187.472.042 95,12 

  33         Библиотека ''КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ'' Сомбор       

        389 411 Плате, додаци и накнаде запослених  24.008.000 23.939.890 99,72 

        390 412 Социјални доприноси на терет послодавца  4.313.000 4.285.245 99,36 

        391 414 Социјална давања запосленима 302.000 206.118 68,25 

        392 415 Накнаде трошкова за запослене 400.000 272.343 68,09 

        393 416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  200.000 160.067 80,03 

        394 421 Стални трошкови 4.300.000 4.172.323 97,03 

        394/1 421 Трансфер АПВ - стални трошкови 9.000 9.000 100,00 

        395 422 Трошкови путовања   222.000 209.042 94,16 

        395/1 422 Трансфер АПВ-трошкови путовања 28.000 28.000 100,00 

        396 423 Услуге по уговору од чега је за: 5.552.000 5.457.287 98,29 

    П-1   396/1 423 Манифестиција "Вељкови дани" 275.000 254.600 92,58 

    П-2   396/2 423 Часопис ''Домети'' 225.000 224.933 99,97 

    П-3   396/3 423 Фестивал ''Hearts in harmony'' 600.000 599.442 99,91 

        396/4 423 Трансфер АПВ - ''Домети'' 200.000 200.000 100,00 

396/5       396/5 423 Трансфер АПВ - ''Домети'' 401.800 401.800 100,00 

        397 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 900.000 856.182 95,13 

        397/1 425 Трансфер АПВ - текуће поправке и одржавање 206.250 206.250 100,00 

        398 426 Материјал 824.000 726.922 88,22 

        399 465 Остале дотације и трансфери 2.870.000 2.612.328 91,02 
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        400 482 Порези, обавезне таксе и казне  0 0 0,00 

        401 511 Зграде и грађевински објекти      0 0 0,00 

        402 512 Машине и опрема 1.000.000 929.635 92,96 

        403 515 Нематеријална имовина 700.000 689.566 98,51 

        403/1 515 Трансфер АПВ - нематеријална имовина 52.575 52.575 100,00 

            Извор финансирања 01: 45.591.000 44.516.948 97,64 

            Извор финансирање 07: 697.625 697.625 100,00 

            Извор финансирања 15: 200.000 200.000 100,00 

            Укупно за главу 33 : 46.488.625 45.414.573 97,69 

  34         НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ Сомбор       

        404 411 Плате, додаци и накнаде запослених  32.481.000 30.804.924 94,84 

        405 412 Социјални доприноси на терет послодавца  5.845.000 5.517.088 94,39 

        406 413 Накнаде у натури 0 0 0,00 

        407 414 Социјална давања запосленима 650.000 649.856 99,98 

        408 415 Накнаде трошкова за запослене 1.510.000 1.410.538 93,41 

        409 416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  130.000 130.000 100,00 

        410 421 Стални трошкови 8.680.000 8.650.597 99,66 

        411 422 Трошкови путовања   2.000.000 1.999.757 99,99 

        411/1 422 Трансфер АПВ-трошкови путовања 82.000 82.000 100,00 

        412 423 Услуге по уговору од чега је за: 10.650.000 10.613.131 99,65 

    П-4   412/1               "Позоришни маратон" 1.600.000 1.599.920 100,00 

        412/2   Трансфер АПВ - услуге по уговору 2.248.000 2.228.000 99,11 

        413 424 Специјализоване услуге 400.000 399.343 99,84 

        414 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 2.010.000 1.928.526 95,95 

        415 426 Материјал 2.000.000 1.991.976 99,60 

        416 444 Пратећи трошкови задуживања 0 0 0,00 

        417 465 Остале дотације и трансфери 3.163.000 2.846.397 89,99 

        418 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 0 0 0,00 

        419 481 Дотације невладиним организацијама 0 0 0,00 

        420 482 Порези, обавезне таксе и казне  0 0 0,00 

        421 483 Новчане казне и пенали по решењу судова  0 0 0,00 

        422 485 

Накнада штете за повреде или штету нанету од 

стране држ.орг. 1.835.000 1.833.456 99,92 

        423 512 Машине и опрема 1.170.000 1.143.636 97,75 

            Извор финансирања 01: 72.524.000 69.919.224 96,41 

            Извор финансирање 07: 2.330.000 2.310.000 99,14 

            Укупно за главу 34: 74.854.000 72.229.224 96,49 

  35         ГРАДСКИ МУЗЕЈ Сомбор       

        424 411 Плате, додаци и накнаде запослених  11.107.000 11.087.526 99,82 

        425 412 Социјални доприноси на терет послодавца  2.012.000 1.984.663 98,64 

        426 413 Накнаде у натури 150.000 132.385 88,26 

        427 414 Социјална давања запосленима 272.000 233.644 85,90 

        428 415 Накнаде трошкова за запослене 250.000 223.434 89,37 

        428/1 416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  161.000 160.859 99,91 

        429 421 Стални трошкови 2.806.000 1.805.029 64,33 

        430 422 Трошкови путовања   257.000 128.611 50,04 

        430/1 422 Трансфер АПВ - трошкови путовања 83.500 83.500 100,00 

        431 423 Услуге по уговору 1.036.500 612.685 59,11 

        431/1 423 Трансфер АПВ -услуге по уговору 886.700 886.700 100,00 

        431/2 424 Трансфер АПВ - специјализоване услуге 35.000 35.000 100,00 

        432 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 300.000 98.011 32,67 

        433 426 Материјал 460.500 180.266 39,15 

        433/1 426 Трансфер АПВ - материјал 10.000 10.000 100,00 

        434 465 Остале дотације и трансфери 1.392.000 1.364.401 98,02 

        435 482 Порези, обавезне таксе и казне  50.000 26.924 53,85 

        436 512 Машине и опрема 200.000 0 0,00 

        436/1 512 Трансфер АПВ - машине и опрема 214.800 214.800 100,00 

        437 515 Нематеријална имовина 50.000 11.950 23,90 
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            Извор финансирања 01: 20.504.000 18.050.388 88,03 

            Извор финансирање 07: 1.230.000 1.230.000 100,00 

            Укупно  за главу 35: 21.734.000 19.280.388 88,71 

  36         КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ''ЛАЗА КОСТИЋ'' Сомбор       

        438 411 Плате, додаци и накнаде запослених  4.594.000 4.570.931 99,50 

        439 412 Социјални доприноси на терет послодавца  832.000 818.198 98,34 

        440 415 Накнаде трошкова за запослене 240.000 217.979 90,82 

        441 416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  100.000 0 0,00 

        442 421 Стални трошкови 1.650.000 1.352.960 82,00 

        443 422 Трошкови путовања   60.000 23.370 38,95 

        444 423 Услуге по уговору од чега је за: 8.750.000 8.435.087 96,40 

    П-5   444/1    Сомборске музичке свечаности 2.000.000 2.000.000 100,00 

    П-6   444/2    Дечији фестивал ''Шарени свет'' 450.000 450.000 100,00 

    П-7   444/3    Green town jazz fest 300.000 300.000 100,00 

    П-8   444/4   70. година од колонизације 150.000 150.000 100,00 

        444/5 423 Трансфер АПВ - СОМУС, Грен џез фест... 700.000 700.000 100,00 

        445 424 Специјализоване услуге 500.000 490.000 98,00 

        446 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 500.000 411.850 82,37 

        447 426 Материјал 490.000 332.287 67,81 

        448 465 Остале дотације и трансфери 472.000 457.015 96,83 

        449 482 Порези, обавезне таксе и казне  10.000 7.110 71,10 

        450 512 Машине и опрема 100.000 66.000 66,00 

        450/1 512 Трансфер АПВ - машине и опрема 200.000 0 0,00 

            Извор финансирања 01: 18.298.000 17.182.786 93,91 

            Извор финансирање 07: 900.000 700.000 77,78 

            Укупно за главу 36: 19.198.000 17.882.786 93,15 

  37         ИСТОРИЈСКИ АРХИВ Сомбор       

        451 411 Плате, додаци и накнаде запослених  8.848.000 8.533.569 96,45 

        452 412 Социјални доприноси на терет послодавца  1.591.000 1.527.509 96,01 

        453 414 Социјална давања запосленима 0 0 0,00 

        454 415 Накнаде трошкова за запослене 350.000 308.018 88,01 

        455 416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  360.000 360.000 100,00 

        456 421 Стални трошкови 650.000 612.740 94,27 

        457 422 Трошкови путовања   250.000 90.474 36,19 

        458 423 Услуге по уговору 1.000.000 937.711 93,77 

        459 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 1.300.000 822.464 63,27 

        460 426 Материјал 400.000 300.271 75,07 

        461 465 Остале дотације и трансфери 1.136.000 1.105.291 97,30 

        462 512 Машине и опрема 2.677.000 2.366.458 88,40 

        462/1 512 Трансфер АПВ - машине и опрема 200.000 200.000 100,00 

            Извор финансирања 01: 18.562.000 16.964.504 91,39 

            Извор финансирање 07: 200.000 200.000 100,00 

            Укупно за главу 37: 18.762.000 17.164.504 91,49 

  38         Галерија ''МИЛАН КОЊОВИЋ'' Сомбор       

        463 411 Плате, додаци и накнаде запослених  5.076.000 5.052.944 99,55 

        464 412 Социјални доприноси на терет послодавца  919.000 904.477 98,42 

        465 413 Накнаде у натури 5.000 5.000 100,00 

        466 414 Социјална давања запосленима 25.000 0 0,00 

        467 415 Накнаде трошкова за запослене 90.000 64.048 71,16 

        468 416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  232.000 231.130 99,63 

        469 421 Стални трошкови 1.371.000 1.254.370 91,49 

        470 422 Трошкови путовања   330.000 300.335 91,01 

        471 423 Услуге по уговору 856.000 789.788 92,26 

        472 424 Специјализоване услуге 91.000 89.000 97,80 

        472/1 424 Трансфер АПВ - специјализоване услуге 1.100.000 1.100.000 100,00 

        473 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 100.000 95.270 95,27 

        473/1 425 Трансфер АПВ - текуће поправке и одржавање 300.000 300.000 100,00 

        474 426 Материјал 330.000 251.083 76,09 
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        475 465 Остале дотације и трансфери 385.000 358.975 93,24 

        476 482 Порези, обавезне таксе и казне  10.000 5.070 50,70 

        477 512 Машине и опрема 180.000 177.170 98,43 

        478 523 Залихе робе за даљу продају 0 0 0,00 

            Извор финансирања 01: 10.000.000 9.578.659 95,79 

            Извор финансирања 07: 1.400.000 1.400.000 100,00 

            Укупно за главу 38 : 11.400.000 10.978.659 96,30 

  39 0002       Подстицаји културном и уметничком стваралаштву       

        479 481 Средства за КУД-ове и остале видове аматеризма       

        479/1   * КУД-ови и остали видови аматеризма 1.650.000 1.622.141 98,31 

        479/2   

* КУД-ови и остали видови аматеризма који негују 

свој национални идентитет 1.000.000 999.766 99,98 

        479/3   * Унапређење аматеризма на селима 2.000.000 1.900.000 95,00 

            Укупно за главу 39: 4.650.000 4.521.907 97,25 

            ФИЗИЧКА КУЛТУРА       

      810     Услуге рекреације и спорта       

    1301       ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ       

          411 Плате, додаци и накнаде запослених  19.915.000 19.816.297 99,50 

          412 Социјални доприноси на терет послодавца  3.566.000 3.547.117 99,47 

          413 Накнаде у натури 0 0 0,00 

          414 Социјална давања запосленима 10.000 10.000 100,00 

          415 Накнаде трошкова за запослене 2.050.000 2.049.957 100,00 

          416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  335.000 319.216 95,29 

          421 Стални трошкови 45.890.000 22.908.116 49,92 

          422 Трошкови путовања   40.000 0 0,00 

          423 Услуге по уговору 3.760.000 3.476.399 92,46 

          424 Специјализоване услуге 350.000 314.059 89,73 

          425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 13.100.000 12.682.393 96,81 

          426 Материјал 2.260.000 2.153.738 95,30 

          431 Амортизација некретнина и опреме 0 0 0,00 

          465 Остале дотације и трансфери 690.000 669.330 97,00 

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 20.000 0 0,00 

          481 Дотације невладиним  организацијама 36.622.000 36.077.119 98,51 

          482 Порези, обавезне таксе и казне  0 0 0,00 

          483 Новчане казне и пенали по решењу судова  30.000 0 0,00 

          511 Зграде и грађевински објекти      350.000 276.000 78,86 

          512 Машине и опрема 1.370.000 1.260.627 92,02 

          523 Залихе робе за даљу продају 0 0 0,00 

            Укупно  за функцију 810: 130.358.000 105.560.368 80,98 

            Укупно физичка култура : 130.358.000 105.560.368 80,98 

    0003       Одржавање спортске инфраструктуре       

  40         Спортски центар ''СОКО'' Сомбор       

        480 411 Плате, додаци и накнаде запослених  19.915.000 19.816.297 99,50 

        481 412 Социјални доприноси на терет послодавца  3.566.000 3.547.117 99,47 

        482 413 Накнаде у натури 0 0 0,00 

        483 414 Социјална давања запосленима 10.000 10.000 100,00 

        484 415 Накнаде трошкова за запослене 2.050.000 2.049.957 100,00 

        485 416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  335.000 319.216 95,29 

        486 421 Стални трошкови 45.890.000 22.908.116 49,92 

        487 422 Трошкови путовања   40.000 0 0,00 

        488 423 Услуге по уговору  3.760.000 3.476.399 92,46 

        489 424 Специјализоване услуге 350.000 314.059 89,73 

        490 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 13.100.000 12.682.393 96,81 

        491 426 Материјал 2.260.000 2.153.738 95,30 

        492 431 Амортизација некретнина и опреме 0 0 0,00 

        493 465 Остале дотације и трансфери 690.000 669.330 97,00 

        494 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 20.000 0 0,00 
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        495 482 Порези, обавезне таксе и казне  0 0 0,00 

        496 483 Новчане казне и пенали по решењу судова  30.000 0 0,00 

        497 511 Зграде и грађевински објекти      350.000 276.000 78,86 

        498 512 Машине и опрема 1.370.000 1.260.627 92,02 

        499 523 Залихе робе за даљу продају 0 0 0,00 

            Укупно за главу 40 : 93.736.000 69.483.249 74,13 

  41         Средства за спортске активности       

        500 481 Дотације невладиним  организацијама 36.622.000 36.077.119 98,51 

    0002       
Подршка предшколском, школском и рекреативном 
спорту и масовној физичкој култури       

            * Спортски савез града Сомбора 11.186.000 10.976.749 98,13 

        500/0          - програми 8.945.000 8.739.141 97,70 

        500/1          - школски спорт 2.241.000 2.237.608 99,85 

    0001       
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима       

            * Организације физичке културе 25.436.000 25.100.370 98,68 

        500/2         - стручно-педагошки рад  (тренери) 3.240.000 3.240.000 100,00 

        500/3         - стипендије 1.296.000 1.248.000 96,30 

        500/4         - основни трошкови клубова 14.500.000 14.437.989 99,57 

        500/5         - посебни програми клубова 5.245.000 5.135.500 97,91 

        500/6         - манифестације 1.155.000 1.038.881 89,95 

            Укупно за главу 41: 36.622.000 36.077.119 98,51 

  42   911     ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ       

    2001       ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ       

    0001       Функционисање предшколских установа       

            Предшколско образовање       

        501 411 Плате, додаци и накнаде запослених  86.345.000 86.329.421 99,98 

        502 412 Социјални доприноси на терет послодавца  15.455.000 15.452.966 99,99 

        503 414 Социјална давања запосленима 0 0 0,00 

        504 415 Накнаде трошкова за запослене 4.000.000 4.000.000 100,00 

        505 416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  850.000 850.000 100,00 

        506 421 Стални трошкови 5.400.000 5.400.000 100,00 

        507 422 Трошкови путовања   0 0 0,00 

        508 423 Услуге по уговору (превоз деце у забавишту и друго) 850.000 573.653 67,49 

        509 424 Специјализоване услуге 1.000.000 684.458 68,45 

        510 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 2.000.000 1.958.958 97,95 

        511 426 Материјал 2.800.000 1.577.708 56,35 

        512 465 Остале дотације и трансфери 10.200.000 8.986.875 88,11 

        513 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 8.100.000 7.177.225 88,61 

        514 482 Порези, обавезне таксе и казне  0 0 0,00 

        515 483 Новчане казне и пенали по решењу судова  0 0 0,00 

        516 511 Зграде и грађевински објекти 12.000.000 12.000.000 100,00 

        517 512 Машине и опрема 2.800.000 2.800.000 100,00 

        518 515 Нематеријална имовина 0 0 0,00 

            Укупно за функцију 911: 151.800.000 147.791.264 97,36 

            Укупно  за главу 42: 151.800.000 147.791.264 97,36 

      912     ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ       

    2002      ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ       

    0001      Функционисање основних школа       

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти  208.586.000 167.423.009 80,27 

          413 Накнаде у натури 7.016.000 5.545.274 79,04 

          414 Социјална давања запосленима 235.000 52.613 22,39 

          415 Накнаде трошкова за запослене 22.020.000 18.348.537 83,33 

          416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  7.322.000 6.247.611 85,33 

          421 Стални трошкови 67.085.000 54.810.563 81,70 

          422 Трошкови путовања   40.451.000 29.631.353 73,25 

          423 Услуге по уговору 16.687.000 13.009.464 77,96 
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          424 Специјализоване услуге 5.375.000 3.864.151 71,89 

          425 Текуће поправке и одржавање 20.505.000 18.016.554 87,86 

          426 Материјал 12.333.000 10.310.831 83,60 

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 8.845.000 7.350.633 83,10 

          482 Порези, обавезне таксе и казне  502.000 85.096 16,95 

          483 Новчане казне и пенали по решењу судова  210.000 150.330 71,59 

          4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 26.694.000 23.044.810 86,33 

          511 Зграде и грађевински објекти 19.205.000 16.222.410 84,47 

          512 Машине и опрема 7.489.000 6.822.400 91,10 

            Укупно  функција 912: 235.280.000 190.467.819 80,95 

            Укупно основно образовање: 235.280.000 190.467.819 80,95 

  43         ОШ ''АВРАМ МРАЗОВИЋ'' СОМБОР       

        519 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти  16.989.000 14.287.667 84,10 

          413 Накнаде у натури 320.000 264.799 82,75 

          414 Социјална давања запосленима 90.000 30.000 33,33 

          415 Накнаде трошкова за запослене 900.000 798.292 88,70 

          416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  370.000 328.877 88,89 

          421 Стални трошкови 6.160.000 6.012.174 97,60 

          422 Трошкови путовања   4.650.000 2.785.245 59,90 

          423 Услуге по уговору 511.000 435.861 85,30 

          424 Специјализоване услуге 940.000 767.387 81,64 

          425 Текуће поправке и одржавање 1.700.000 1.586.573 93,33 

          426 Материјал 892.000 869.084 97,43 

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 455.000 409.374 89,97 

          483 Новчане казне и пенали по решењу судова  1.000 0 0,00 

        520 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 600.000 567.712 94,62 

          511 Зграде и грађевински објекти 500.000 467.712 93,54 

          512 Машине и опрема 100.000 100.000 100,00 

            Укупно за главу 43: 17.589.000 14.855.379 84,46 

  44         ОШ ''БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО'' СОМБОР       

        521 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти  16.247.000 11.390.027 70,11 

          415 Накнаде трошкова за запослене 800.000 664.911 83,11 

          416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  400.000 377.062 94,27 

          421 Стални трошкови 2.980.000 2.424.930 81,37 

          422 Трошкови путовања   7.726.000 4.759.516 61,60 

          423 Услуге по уговору 692.000 374.128 54,06 

          424 Специјализоване услуге 822.000 516.283 62,81 

          425 Текуће поправке и одржавање 650.000 593.605 91,32 

          426 Материјал 656.000 523.858 79,86 

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.300.000 1.137.250 87,48 

          482 Порези, обавезне таксе и казне  221.000 18.484 8,36 

        522 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 3.700.000 3.515.119 95,00 

          511 Зграде и грађевински објекти 200.000 146.900 73,45 

          512 Машине и опрема 3.500.000 3.368.219 96,23 

            Укупно за главу 44: 19.947.000 14.905.147 74,72 

  45         ОШ ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ'' СОМБОР       

        523 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти  13.120.000 11.263.837 85,85 

          413 Накнаде у натури 240.000 229.137 95,47 

          414 Социјална давања запосленима 66.000 0 0,00 

          415 Накнаде трошкова за запослене 640.000 490.430 76,63 

          416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  570.000 535.822 94,00 

          421 Стални трошкови 5.235.000 4.805.420 91,79 

          422 Трошкови путовања   520.000 283.573 54,53 

          423 Услуге по уговору 881.000 470.618 53,42 

          424 Специјализоване услуге 830.000 640.286 77,14 

          425 Текуће поправке и одржавање 2.950.000 2.827.975 95,86 

          426 Материјал 712.000 551.351 77,44 

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 330.000 284.660 86,26 
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          482 Порези, обавезне таксе и казне  1.000 0 0,00 

          483 Новчане казне и пенали по решењу судова  145.000 144.564 99,70 

        524 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 430.000 392.600 91,30 

          512 Машине и опрема 430.000 392.600 91,30 

            Укупно  за главу 45: 13.550.000 11.656.437 86,03 

  46         ОШ ''ИВО ЛОЛА РИБАР'' СОМБОР       

        525 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти  13.613.000 11.340.329 83,31 

          415 Накнаде трошкова за запослене 440.000 377.444 85,78 

          416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  672.000 614.644 91,46 

          421 Стални трошкови 4.823.000 4.426.119 91,77 

          422 Трошкови путовања   2.602.000 1.550.972 59,61 

          423 Услуге по уговору 470.000 297.307 63,26 

          424 Специјализоване услуге 970.000 690.456 71,18 

          425 Текуће поправке и одржавање 2.200.000 2.122.600 96,48 

          426 Материјал 835.000 794.745 95,18 

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 600.000 465.492 77,58 

          482 Порези, обавезне таксе и казне  1.000 550 55,00 

        526 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 299.000 299.000 100,00 

          512 Машине и опрема 299.000 299.000 100,00 

            Укупно за главу 46: 13.912.000 11.639.329 83,66 

  47         ОШ ''НИКОЛА ВУКИЋЕВИЋ'' СОМБОР       

        527 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти  13.545.000 10.503.388 77,54 

          413 Накнаде у натури 100.000 78.756 78,76 

          414 Социјална давања запосленима 50.000 22.613 45,23 

          415 Накнаде трошкова за запослене 420.000 353.415 84,15 

          416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  400.000 312.808 78,20 

          421 Стални трошкови 3.280.000 2.948.804 89,90 

          422 Трошкови путовања   4.700.000 2.748.312 58,47 

          423 Услуге по уговору 720.000 524.449 72,84 

          424 Специјализоване услуге 770.000 754.000 97,92 

          425 Текуће поправке и одржавање 1.540.000 1.502.446 97,56 

          426 Материјал 655.000 600.724 91,71 

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 800.000 651.728 81,47 

          482 Порези, обавезне таксе и казне  105.000 5.334 5,08 

          483 Новчане казне и пенали по решењу судова  5.000 0 0,00 

        528 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 800.000 724.000 90,50 

          511 Зграде и грађевински објекти 400.000 324.000 81,00 

          512 Машине и опрема 400.000 400.000 100,00 

            Укупно за главу 47: 14.345.000 11.227.388 78,27 

  48         ОШ ''АЛЕКСА ШАНТИЋ'' АЛЕКСА ШАНТИЋ       

        529 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти  5.894.000 4.543.817 77,09 

          414 Социјална давања запосленима 1.000 0 0,00 

          415 Накнаде трошкова за запослене 1.150.000 810.927 70,52 

          416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  105.000 83.883 79,89 

          421 Стални трошкови 2.777.000 2.414.790 86,96 

          422 Трошкови путовања   552.000 441.894 80,05 

          423 Услуге по уговору 358.000 271.692 75,89 

          424 Специјализоване услуге 22.000 14.360 65,27 

          425 Текуће поправке и одржавање 500.000 192.506 38,50 

          426 Материјал 273.000 170.700 62,53 

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 150.000 142.515 95,01 

          482 Порези, обавезне таксе и казне  5.000 550 11,00 

          483 Новчане казне и пенали по решењу судова  1.000 0 0,00 

        530 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 2.225.000 2.195.559 98,68 

          511 Зграде и грађевински објекти 2.175.000 2.156.967 99,17 

          512 Машине и опрема 50.000 38.592 77,18 

            Укупно за главу 48: 8.119.000 6.739.376 83,01 

  49         ОШ ''22.ОКТОБАР'' БАЧКИ МОНОШТОР       
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        531 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти  7.346.000 5.789.917 78,82 

          413 Накнаде у натури 330.000 230.450 69,83 

          415 Накнаде трошкова за запослене 600.000 488.801 81,47 

          416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  170.000 164.998 97,06 

          421 Стални трошкови 3.410.000 2.367.163 69,42 

          422 Трошкови путовања   230.000 171.325 74,49 

          423 Услуге по уговору 310.000 212.022 68,39 

          424 Специјализоване услуге 31.000 4.000 12,90 

          425 Текуће поправке и одржавање 790.000 755.372 95,62 

          426 Материјал 425.000 354.107 83,32 

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.050.000 1.041.680 99,21 

        532 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 70.000 69.505 99,29 

          512 Машине и опрема 70.000 69.505 99,29 

            Укупно за главу 49: 7.416.000 5.859.422 79,01 

  50         ОШ ''МОША ПИЈАДЕ'' БАЧКИ БРЕГ       

        533 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти  3.859.000 2.919.237 75,65 

          413 Накнаде у натури 150.000 96.792 64,53 

          415 Накнаде трошкова за запослене 1.200.000 1.064.025 88,67 

          416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  110.000 104.527 95,02 

          421 Стални трошкови 1.075.000 887.188 82,53 

          422 Трошкови путовања   35.000 11.530 32,94 

          423 Услуге по уговору 335.000 217.991 65,07 

          424 Специјализоване услуге 36.000 4.000 11,11 

          425 Текуће поправке и одржавање 290.000 61.984 21,37 

          426 Материјал 388.000 303.511 78,22 

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 230.000 165.400 71,91 

          482 Порези, обавезне таксе и казне  10.000 2.288 22,88 

        534 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 1.070.000 763.230 71,33 

          511 Зграде и грађевински објекти 1.000.000 697.481 69,75 

          512 Машине и опрема 70.000 65.749 93,93 

            Укупно за главу 50: 4.929.000 3.682.467 74,71 

  51         ОШ ''ЛАЗА КОСТИЋ'' ГАКОВО       

        535 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти  7.250.000 6.033.183 83,22 

          415 Накнаде трошкова за запослене 1.230.000 934.682 75,99 

          416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  210.000 199.297 94,90 

          421 Стални трошкови 2.242.000 1.917.850 85,54 

          422 Трошкови путовања   610.000 390.215 63,97 

          423 Услуге по уговору 339.000 269.429 79,48 

          424 Специјализоване услуге 145.000 124.000 85,52 

          425 Текуће поправке и одржавање 1.920.000 1.713.885 89,26 

          426 Материјал 387.000 384.537 99,36 

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 160.000 99.290 62,06 

          482 Порези, обавезне таксе и казне  6.000 0 0,00 

          483 Новчане казне и пенали по решењу судова  1.000 0 0,00 

        536 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 70.000 31.363 44,80 

          512 Машине и опрема 70.000 31.363 44,80 

            Укупно за главу 51: 7.320.000 6.064.547 82,85 

  52         ОШ ''ПЕТЕФИ ШАНДОР'' ДОРОСЛОВО       

        537 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти  5.462.000 4.359.899 79,82 

          413 Накнаде у натури 1.000 0 0,00 

          415 Накнаде трошкова за запослене 1.700.000 1.503.904 88,46 

          416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  220.000 64.290 29,22 

          421 Стални трошкови 1.510.000 1.066.044 70,60 

          422 Трошкови путовања   151.000 107.090 70,92 

          423 Услуге по уговору 262.000 232.574 88,77 

          424 Специјализоване услуге 43.000 4.000 9,30 

          425 Текуће поправке и одржавање 720.000 696.900 96,79 

          426 Материјал 450.000 360.264 80,06 
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          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 400.000 324.833 81,21 

          483 Новчане казне и пенали по решењу судова  5.000 0 0,00 

        538 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 70.000 27.492 39,27 

          512 Машине и опрема 70.000 27.492 39,27 

            Укупно за главу 52: 5.532.000 4.387.391 79,31 

  53         ОШ ''БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО'' БЕЗДАН       

        539 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти  8.260.000 6.317.948 76,49 

          415 Накнаде трошкова за запослене 1.000.000 870.100 87,01 

          416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  425.000 364.620 85,79 

          421 Стални трошкови 4.490.000 3.405.938 75,86 

          422 Трошкови путовања   230.000 179.165 77,90 

          423 Услуге по уговору 180.000 37.087 20,60 

          424 Специјализоване услуге 25.000 4.000 16,00 

          425 Текуће поправке и одржавање 790.000 712.404 90,18 

          426 Материјал 400.000 250.285 62,57 

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 700.000 493.800 70,54 

          482 Порези, обавезне таксе и казне  20.000 550 2,75 

        540 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 90.000 90.000 100,00 

          512 Машине и опрема 90.000 90.000 100,00 

            Укупно за главу 53: 8.350.000 6.407.948 76,74 

  54         ОШ ''НИКОЛА ТЕСЛА'' КЉАЈИЋЕВО       

        541 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти  8.040.000 7.096.775 88,27 

          414 Социјална давања запосленима 20.000 0 0,00 

          415 Накнаде трошкова за запослене 1.380.000 1.213.190 87,91 

          416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  300.000 235.706 78,57 

          421 Стални трошкови 3.365.000 3.027.381 89,97 

          422 Трошкови путовања   900.000 735.864 81,76 

          423 Услуге по уговору 440.000 356.772 81,08 

          424 Специјализоване услуге 20.000 4.000 20,00 

          425 Текуће поправке и одржавање 490.000 483.628 98,70 

          426 Материјал 800.000 720.236 90,03 

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 320.000 320.000 100,00 

          483 Новчане казне и пенали по решењу судова  5.000 0 0,00 

        542 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 2.740.000 2.698.974 98,50 

          511 Зграде и грађевински објекти 2.530.000 2.528.294 99,93 

          512 Машине и опрема 210.000 170.680 81,28 

            Укупно за главу 54: 10.780.000 9.795.750 90,87 

  55         ОШ ''ОГЊЕН ПРИЦА'' КОЛУТ       

        543 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти  5.575.000 3.447.648 61,84 

          413 Накнаде у натури 400.000 243.706 60,93 

          415 Накнаде трошкова за запослене 700.000 618.801 88,40 

          416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  230.000 210.142 91,37 

          421 Стални трошкови 2.660.000 1.238.931 46,58 

          422 Трошкови путовања   105.000 83.109 79,15 

          423 Услуге по уговору 305.000 255.413 83,74 

          424 Специјализоване услуге 32.000 6.000 18,75 

          425 Текуће поправке и одржавање 550.000 437.420 79,53 

          426 Материјал 443.000 257.698 58,17 

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 130.000 90.810 69,85 

          482 Порези, обавезне таксе и казне  20.000 5.620 28,10 

        544 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 450.000 417.454 92,77 

          511 Зграде и грађевински објекти 400.000 385.980 96,50 

          512 Машине и опрема 50.000 31.474 62,95 

            Укупно за главу 55: 6.025.000 3.865.102 64,15 

  56         ОШ ''ПЕТАР КОЧИЋ'' РИЂИЦА       

        545 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти  7.530.000 4.868.103 64,65 

          413 Накнаде у натури 630.000 459.426 72,92 

          415 Накнаде трошкова за запослене 1.200.000 958.909 79,91 
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          416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  450.000 386.942 85,99 

          421 Стални трошкови 3.544.000 2.064.861 58,26 

          422 Трошкови путовања   160.000 62.678 39,17 

          423 Услуге по уговору 285.000 177.817 62,39 

          424 Специјализоване услуге 38.000 4.000 10,53 

          425 Текуће поправке и одржавање 570.000 381.629 66,95 

          426 Материјал 450.000 255.690 56,82 

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 200.000 115.600 57,80 

          482 Порези, обавезне таксе и казне  3.000 550 18,33 

        546 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 2.250.000 1.739.231 77,30 

          511 Зграде и грађевински објекти 2.200.000 1.739.231 79,06 

          512 Машине и опрема 50.000 0 0,00 

            Укупно за главу 56: 9.780.000 6.607.334 67,56 

  57         

ОШ ''БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО'' СВЕТОЗАР 

МИЛЕТИЋ       

        547 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти  7.410.000 5.764.925 77,80 

          413 Накнаде у натури 150.000 88.318 58,88 

          414 Социјална давања запосленима 2.000 0 0,00 

          415 Накнаде трошкова за запослене 1.650.000 1.360.141 82,43 

          416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  210.000 194.532 92,63 

          421 Стални трошкови 3.230.000 2.690.980 83,31 

          422 Трошкови путовања   491.000 309.749 63,09 

          423 Услуге по уговору 316.000 225.345 71,31 

          424 Специјализоване услуге 70.000 14.000 20,00 

          425 Текуће поправке и одржавање 400.000 272.527 68,13 

          426 Материјал 405.000 260.513 64,32 

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 460.000 343.200 74,61 

          482 Порези, обавезне таксе и казне  25.000 5.620 22,48 

          483 Новчане казне и пенали по решењу судова  1.000 0 0,00 

        548 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 1.570.000 1.516.997 96,62 

          511 Зграде и грађевински објекти 1.500.000 1.459.181 97,28 

          512 Машине и опрема 70.000 57.816 82,59 

            Укупно за главу 57: 8.980.000 7.281.922 81,09 

  58         ОШ ''ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ'' СТАНИШИЋ       

        549 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти  7.754.000 5.656.924 72,95 

          413 Накнаде у натури 600.000 407.528 67,92 

          415 Накнаде трошкова за запослене 1.100.000 882.786 80,25 

          416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  390.000 361.214 92,62 

          421 Стални трошкови 3.200.000 2.429.461 75,92 

          422 Трошкови путовања   220.000 194.333 88,33 

          423 Услуге по уговору 462.000 357.313 77,34 

          424 Специјализоване услуге 26.000 5.800 22,31 

          425 Текуће поправке и одржавање 990.000 383.057 38,69 

          426 Материјал 495.000 408.031 82,43 

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 270.000 227.400 84,22 

          482 Порези, обавезне таксе и казне  1.000 0 0,00 

        550 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 3.200.000 3.133.756 97,93 

          511 Зграде и грађевински објекти 3.050.000 2.990.943 98,06 

          512 Машине и опрема 150.000 142.813 95,21 

            Укупно за главу 58: 10.954.000 8.790.681 80,25 

  59         ОШ ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' СТАПАР       

        551 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти  7.745.000 6.356.936 82,08 

          415 Накнаде трошкова за запослене 1.310.000 1.238.380 94,53 

          416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  260.000 243.334 93,59 

          421 Стални трошкови 4.100.000 3.257.251 79,45 

          422 Трошкови путовања   170.000 87.414 51,42 

          423 Услуге по уговору 305.000 189.629 62,17 

          424 Специјализоване услуге 25.000 2.000 8,00 

          425 Текуће поправке и одржавање 590.000 572.460 97,03 
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          426 Материјал 740.000 615.880 83,23 

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 200.000 144.822 72,41 

          483 Новчане казне и пенали по решењу судова  45.000 5.766 12,81 

        552 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 620.000 417.620 67,36 

          511 Зграде и грађевински објекти 400.000 197.920 49,48 

          512 Машине и опрема 220.000 219.700 99,86 

            Укупно за главу 59: 8.365.000 6.774.556 80,99 

  60         ОШ ''КИШ ФЕРЕНЦ'' ТЕЛЕЧКА       

        553 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти  5.985.000 4.286.368 71,62 

          413 Накнаде у натури 150.000 82.725 55,15 

          414 Социјална давања запосленима 2.000 0 0,00 

          415 Накнаде трошкова за запослене 1.500.000 1.048.836 69,92 

          416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  210.000 150.759 71,79 

          421 Стални трошкови 2.230.000 1.517.283 68,04 

          422 Трошкови путовања   202.000 199.428 98,73 

          423 Услуге по уговору 292.000 201.079 68,86 

          424 Специјализоване услуге 61.000 8.000 13,11 

          425 Текуће поправке и одржавање 480.000 446.598 93,04 

          426 Материјал 480.000 435.210 90,67 

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 360.000 195.900 54,42 

          482 Порези, обавезне таксе и казне  18.000 550 3,06 

        554 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 140.000 134.800 96,29 

          512 Машине и опрема 140.000 134.800 96,29 

            Укупно за главу 60: 6.125.000 4.421.168 72,18 

  61         ОШ ''МИРОСЛАВ АНТИЋ'' ЧОНОПЉА       

        555 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти  6.235.000 5.128.085 82,25 

          415 Накнаде трошкова за запослене 1.200.000 969.263 80,77 

          416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  340.000 289.450 85,13 

          421 Стални трошкови 2.165.000 1.875.012 86,61 

          422 Трошкови путовања   200.000 151.498 75,75 

          423 Услуге по уговору 770.000 511.121 66,38 

          424 Специјализоване услуге 20.000 2.000 10,00 

          425 Текуће поправке и одржавање 730.000 711.507 97,47 

          426 Материјал 500.000 351.353 70,27 

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 300.000 266.880 88,96 

          482 Порези, обавезне таксе и казне  10.000 0 0,00 

        556 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 1.800.000 1.642.187 91,23 

          511 Зграде и грађевински објекти 1.600.000 1.592.229 99,51 

          512 Машине и опрема 200.000 49.958 24,98 

            Укупно за главу 61: 8.035.000 6.770.272 84,26 

  62         СОШ '''ВУК КАРАЏИЋ'' СОМБОР       

        557 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти  8.645.000 7.390.993 85,49 

          413 Накнаде у натури 120.000 106.940 89,12 

          414 Социјална давања запосленима 2.000 0 0,00 

          415 Накнаде трошкова за запослене 1.250.000 1.191.626 95,33 

          416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  735.000 713.014 97,01 

          421 Стални трошкови 2.654.000 2.349.179 88,51 

          422 Трошкови путовања   1.155.000 507.457 43,94 

          423 Услуге по уговору 267.000 236.400 88,54 

          424 Специјализоване услуге 431.000 280.544 65,09 

          425 Текуће поправке и одржавање 485.000 485.000 100,00 

          426 Материјал 1.070.000 1.045.832 97,74 

          472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 430.000 430.000 100,00 

          482 Порези, обавезне таксе и казне  45.000 45.000 100,00 

          483 Новчане казне и пенали по решењу судова  1.000 0 0,00 

        558 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 2.100.000 572.679 27,27 

          511 Зграде и грађевински објекти 1.500.000 0 0,00 

          512 Машине и опрема 600.000 572.679 95,45 
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            Укупно за главу 62: 10.745.000 7.963.672 74,12 

  63         

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА ''ПЕТАР 

КОЊОВИЋ'' СОМБОР       

        559 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти  6.678.000 5.489.229 82,20 

          413 Накнаде у натури 3.824.000 3.256.697 85,16 

          416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  400.000 173.792 43,45 

          421 Стални трошкови 925.000 757.039 81,84 

          422 Трошкови путовања   181.000 131.467 72,63 

          423 Услуге по уговору 264.000 233.090 88,29 

          424 Специјализоване услуге 17.000 15.034 88,44 

          425 Текуће поправке и одржавање 760.000 675.043 88,82 

          426 Материјал 297.000 247.069 83,19 

          482 Порези, обавезне таксе и казне  10.000 0 0,00 

        560 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 1.330.000 1.147.570 86,28 

          511 Зграде и грађевински објекти 1.250.000 1.067.570 85,41 

          512 Машине и опрема 80.000 80.000 100,00 

            Укупно за главу 63: 8.008.000 6.636.799 82,88 

  64         ШК.ЗА ОСНОВНО ОБРАЗ.ОДРАСЛИХ СОМБОР       

        561 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти  4.364.000 3.543.005 81,19 

          413 Накнаде у натури 1.000 0 0,00 

          414 Социјална давања запосленима 2.000 0 0,00 

          415 Накнаде трошкова за запослене 650.000 509.674 78,41 

          416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  145.000 137.900 95,10 

          421 Стални трошкови 1.030.000 926.765 89,98 

          422 Трошкови путовања   1.161.000 650.835 56,06 

          423 Услуге по уговору 383.000 366.243 95,62 

          424 Специјализоване услуге 1.000 0 0,00 

          425 Текуће поправке и одржавање 410.000 401.436 97,91 

          426 Материјал 580.000 550.152 94,85 

          482 Порези, обавезне таксе и казне  1.000 0 0,00 

        562 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 570.000 534.640 93,80 

          511 Зграде и грађевински објекти 500.000 468.000 93,60 

          512 Машине и опрема 70.000 66.640 95,20 

            Укупно за главу 64: 4.934.000 4.077.646 82,64 

  65         

НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ, СМЕШТАЈ И 
АНГАЖОВАЊЕ ЛИЧНИХ ПРАТИЛАЦА ДЕЦЕ И 

УЧЕНИКА       

        563 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти  21.040.000 19.644.767 93,37 

          422 Трошкови путовања   13.500.000 13.088.683 96,95 

          423 

Услуге по уговору-смештај ученика са сметњама у 

развоју 400.000 266.925 66,73 

          423 

Услуге по уговору-накнада за личне пратиоце 

ученика (инклузија) 7.140.000 6.289.159 88,08 

        564 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 500.000 413.320 82,66 

          512 Машине и опрема 500.000 413.320 82,66 

            Укупно за главу 65: 21.540.000 20.058.087 93,12 

            СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ       

      920     Средње образовање       

    2003       ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ       

    0001       Функционисање средњих школа       

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти  54.412.000 45.221.225 83,11 

          413 Накнаде у натури 645.000 531.366 82,38 

          414 Социјална давања запосленима 450.000 63.123 14,03 

          415 Накнаде трошкова за запослене 7.050.000 6.059.122 85,94 

          416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  3.879.000 3.512.263 90,55 

          421 Стални трошкови 24.101.000 19.779.832 82,07 

          422 Трошкови путовања   1.677.000 1.383.819 82,52 

          423 Услуге по уговору 2.919.000 1.868.935 64,03 

          424 Специјализоване услуге 768.000 735.970 95,83 
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          425 Текуће поправке и одржавање 6.550.000 5.708.536 87,15 

          426 Материјал 6.065.000 5.346.263 88,15 

          482 Порези, обавезне таксе и казне  81.000 28.214 34,83 

          483 Новчане казне и пенали по решењу судова  227.000 203.782 89,77 

          4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 11.728.000 9.100.201 77,59 

          511 Зграде и грађевински објекти 3.788.000 2.037.242 53,78 

          512 Машине и опрема 7.940.000 7.062.959 88,95 

            Укупно функција 920: 66.140.000 54.321.426 82,13 

            Укупно средње образовање: 66.140.000 54.321.426 82,13 

  66         СМШ ''ДР РУЖИЦА РИП'' СОМБОР       

        565 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти  5.805.000 4.596.614 79,18 

          413 Накнаде у натури 490.000 427.878 87,32 

          414 Социјална давања запосленима 60.000 0 0,00 

          415 Накнаде трошкова за запослене 1.050.000 933.901 88,94 

          416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  267.000 266.152 99,68 

          421 Стални трошкови 2.346.000 1.873.347 79,85 

          422 Трошкови путовања   200.000 164.108 82,05 

          423 Услуге по уговору 345.000 157.001 45,51 

          424 Специјализоване услуге 7.000 6.600 94,29 

          425 Текуће поправке и одржавање 500.000 328.136 65,63 

          426 Материјал 540.000 439.492 81,39 

        566 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 200.000 69.598 34,80 

          512 Машине и опрема 200.000 69.598 34,80 

            Укупно за главу 66: 6.005.000 4.666.212 77,71 

  67         ГИМНАЗИЈА ''ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ'' СОМБОР       

        567 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти  9.509.000 8.544.321 89,86 

          413 Накнаде у натури 150.000 103.488 68,99 

          414 Социјална давања запосленима 60.000 0 0,00 

          415 Накнаде трошкова за запослене 800.000 756.971 94,62 

          416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  480.000 371.122 77,32 

          421 Стални трошкови 4.255.000 3.847.248 90,42 

          422 Трошкови путовања   381.000 322.119 84,55 

          423 Услуге по уговору 574.000 461.563 80,41 

          424 Специјализоване услуге 2.000 0 0,00 

          425 Текуће поправке и одржавање 1.950.000 1.880.278 96,42 

          426 Материјал 650.000 597.750 91,96 

          482 Порези, обавезне таксе и казне  2.000 0 0,00 

          483 Новчане казне и пенали по решењу судова  205.000 203.782 99,41 

        568 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 200.000 197.530 98,77 

          512 Машине и опрема 200.000 197.530 98,77 

            Укупно за главу 67: 9.709.000 8.741.851 90,04 

  68         СРЕДЊА ПОЉ.ПРЕХ.ШКОЛА СОМБОР       

        569 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти  8.320.000 6.952.054 83,56 

          414 Социјална давања запосленима 100.000 27.000 27,00 

          415 Накнаде трошкова за запослене 700.000 528.228 75,46 

          416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  350.000 229.964 65,70 

          421 Стални трошкови 4.215.000 3.505.780 83,17 

          422 Трошкови путовања   220.000 186.277 84,67 

          423 Услуге по уговору 415.000 290.796 70,07 

          424 Специјализоване услуге 160.000 138.650 86,66 

          425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000 979.907 97,99 

          426 Материјал 1.130.000 1.065.452 94,29 

          482 Порези, обавезне таксе и казне  10.000 0 0,00 

          483 Новчане казне и пенали по решењу судова  20.000 0 0,00 

        570 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 2.510.000 2.296.542 91,50 

          511 Зграде и грађевински објекти 1.700.000 1.492.242 87,78 

          512 Машине и опрема 810.000 804.300 99,30 
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            Укупно за главу 68: 10.830.000 9.248.596 85,40 

  69         СРЕДЊА ШКОЛА ''СВЕТИ САВА'' СОМБОР       

        571 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти  6.680.000 5.500.892 82,35 

          413 Накнаде у натури 5.000 0 0,00 

          414 Социјална давања запосленима 30.000 0 0,00 

          415 Накнаде трошкова за запослене 1.200.000 1.134.036 94,50 

          416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  597.000 596.796 99,97 

          421 Стални трошкови 2.733.000 2.410.329 88,19 

          422 Трошкови путовања   242.000 164.160 67,83 

          423 Услуге по уговору 278.000 147.899 53,20 

          424 Специјализоване услуге 3.000 0 0,00 

          425 Текуће поправке и одржавање 750.000 460.879 61,45 

          426 Материјал 820.000 583.107 71,11 

          482 Порези, обавезне таксе и казне  21.000 3.684 17,54 

          483 Новчане казне и пенали по решењу судова  1.000 0 0,00 

        572 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 300.000 199.687 66,56 

          512 Машине и опрема 300.000 199.687 66,56 

            Укупно за главу 69: 6.980.000 5.700.579 81,67 

  70         СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА       

        573 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти  9.386.000 7.014.207 74,73 

          414 Социјална давања запосленима 110.000 36.123 32,84 

          415 Накнаде трошкова за запослене 1.150.000 1.024.313 89,07 

          416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  1.235.000 1.140.901 92,38 

          421 Стални трошкови 3.706.000 2.097.763 56,60 

          422 Трошкови путовања   286.000 227.844 79,67 

          423 Услуге по уговору 615.000 346.126 56,28 

          424 Специјализоване услуге 575.000 575.000 100,00 

          425 Текуће поправке и одржавање 900.000 859.540 95,50 

          426 Материјал 806.000 706.596 87,67 

          482 Порези, обавезне таксе и казне  2.000 0 0,00 

          483 Новчане казне и пенали по решењу судова  1.000 0 0,00 

        574 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 5.018.000 4.698.943 93,64 

          512 Машине и опрема 4.830.000 4.512.943 93,44 

          511 Зграде и грађевински објекти 188.000 186.000 98,94 

            Укупно за главу 70: 14.404.000 11.713.150 81,32 

  71         СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СОМБОР       

        575 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти  11.367.000 9.931.082 87,37 

          414 Социјална давања запосленима 90.000 0 0,00 

          415 Накнаде трошкова за запослене 1.000.000 837.639 83,76 

          416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  950.000 907.329 95,51 

          421 Стални трошкови 5.532.000 4.930.919 89,13 

          422 Трошкови путовања   248.000 228.392 92,09 

          423 Услуге по уговору 550.000 365.369 66,43 

          424 Специјализоване услуге 1.000 0 0,00 

          425 Текуће поправке и одржавање 1.200.000 949.796 79,15 

          426 Материјал 1.750.000 1.687.109 96,41 

          482 Порези, обавезне таксе и казне  46.000 24.530 53,33 

        576 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 3.500.000 1.637.900 46,80 

          511 Зграде и грађевински објекти 1.900.000 359.000 18,89 

          512 Машине и опрема 1.600.000 1.278.900 79,93 

            Укупно за главу 71: 14.867.000 11.568.982 77,82 

  72         СОШ ''ВУК КАРАЏИЋ'' Сомбор       

        577 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти  1.785.000 1.483.716 83,12 

          421 Стални трошкови 1.194.000 1.006.967 84,34 

          422 Трошкови путовања   70.000 67.190 95,99 

          423 Услуге по уговору 62.000 20.280 32,71 

          424 Специјализоване услуге 20.000 15.720 78,60 

          425 Текуће поправке и одржавање 250.000 250.000 100,00 
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          426 Материјал 189.000 123.559 65,38 

            Укупно за главу 72: 1.785.000 1.483.716 83,12 

  73         СРЕДЊА МУЗИЧКА ШКОЛА СОМБОР       

        578 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти  1.560.000 1.198.339 76,82 

          415 Накнаде трошкова за запослене 1.150.000 844.035 73,39 

          421 Стални трошкови 120.000 107.480 89,57 

          422 Трошкови путовања   30.000 23.729 79,10 

          423 Услуге по уговору 80.000 79.900 99,88 

          426 Материјал 180.000 143.196 79,55 

            Укупно за главу 73: 1.560.000 1.198.339 76,82 

            
НАКНАДЕ ЗА СТИПЕНДИЈЕ НАДАРЕНИХ 
УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА       

    2003       ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ       

    0001       Функционисање средњих школа       

  74   920     Средње образовање       

        579 472 
Накнаде из буџета за образовање-стипендирање 
студената 3.400.000 2.606.750 76,67 

        580 472 

Накнаде из буџета за образовање--стипендирање 

Ђака генрације 1.500.000 1.467.582 97,84 

            Укупно за функцију 920: 4.900.000 4.074.332 83,15 

            Укупно за главу 74: 4.900.000 4.074.332 83,15 

  75   090     

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА некласификована на 

другом месту       

    2003       ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ       

    0001       Функционисање средњих школа       

        581 472 Трансфери осталим нивоима власти - намена за:       

        581/1   

* Трансфер АПВ - трошкови превоза ђака средњих 

школа 8.800.000 5.155.337 58,58 

        581/2   
* Трансфер АПВ - трошкови сахрана избеглих и 
прогн. лица 200.000 234.553 117,28 

        581/3   * Трансфер РС- Комесаријат за избеглице 3.585.000 2.855.000 79,64 

        582 472 Регресирање превоза ђака средњих школа 22.450.000 19.147.979 85,29 

            Укупно за извор 01: 22.450.000 19.147.979 85,29 

            Укупно за извор 07: 12.585.000 8.244.890 65,51 

            Укупно за главу 75: 35.035.000 27.392.869 78,19 

  76   760     ЗДРАВСТВО некласификовано на другом месту       

    1801       
ПРОГРАМ 12 - ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА       

    0001       Функционисање установа прим.здравствене заштите       

        583 4631 

Текући трансфери осталим нивоима власти - Дом 

здравља 17.080.000 15.189.792 88,93 

          411 Трансфери - Плате, додаци и накнаде запослених 10.710.000 10.136.590 94,65 

          412 
Трансфери - Социјални доприноси на терет 
послодавца  2.340.000 1.885.219 80,56 

          415 Трансфери - Накнаде трошкова за запослене 1.200.000 1.147.156 95,60 

          423 Трансфери - Услуге по уговору 350.000 350.000 100,00 

          425 Трансфери- Текуће поправке и одржавање 90.000 90.000 100,00 

          426 Трансфери - Материјал 810.000 291.418 35,98 

          465 Трансфери - Остале дотације и трансфери 1.580.000 1.289.409 81,61 

        584 4632 

Капитални трансфери осталим нивоима власти - Дом 

здравља 8.000.000 6.582.186 82,28 

          512 Трансфери - Машине и опрема  7.500.000 6.174.056 82,32 

          515 Трансфери - Нематеријална имовина 500.000 408.130 81,63 

            Укупно за функцију 760: 25.080.000 21.771.978 86,81 

            Укупно за главу 76: 25.080.000 21.771.978 86,81 

  77         ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА       

      473    Туризам       

    1502      ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА       

    0001      Управљање развојем туризма       

        585 411 Плате, додаци и накнаде запослених  5.063.000 4.981.946 98,40 

        586 412 Социјални доприноси на терет послодавца  907.000 884.319 97,50 
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        587 413 Накнаде у натури 150.000 133.184 88,79 

        588 414 Социјална давања запосленима 13.000 10.000 76,92 

        589 415 Накнаде трошкова за запослене 300.000 267.466 89,16 

        590 416 Награде запосленима  и остали  посебни расходи  95.000 64.100 67,47 

        591 421 Стални трошкови  670.000 648.914 96,85 

        592 422 Трошкови путовања   650.000 446.934 68,76 

        593 423 Услуге по уговору  7.546.653 7.545.412 99,98 

        594 424 Специјализоване услуге 130.000 130.000 100,00 

        595 425 Текуће поправке и одржавање  235.000 50.874 21,65 

        596 426 Материјал 281.000 213.157 75,86 

        597 465 Остале дотације и трансфери 623.000 588.225 94,42 

        598 482 Порези, обавезне таксе и казне  0 0 0,00 

        598/1 485 Накнаде штете за повреде од стране државних органа 191.347 190.347 99,48 

    0002      Туристичка промоција       

        599 423 Услуге по уговору од чега за: 2.750.000 2.750.000 100,00 

        599/1   * манифестацију "Сомборско лето" 1.600.000 1.600.000 100,00 

        599/2   * дочек Нове године 550.000 550.000 100,00 

        599/3   * финансирање рада фијакерске службе 300.000 300.000 100,00 

        599/4   * манифестацију ''Ravangrad Wine Fest'' 300.000 300.000 100,00 

            Укупно за функцију 473: 19.605.000 18.904.879 96,43 

            Укупно за главу 77: 19.605.000 18.904.879 96,43 

  78   130    Опште услуге       

    1501       ПРОГРАМ 3- ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ       

    0002       Унапређење привредног амбијента       

        600 481 Развојна агенција града Сомбора 10.200.000 10.199.213 99,99 

    0003       Подстицаји за развој предузетништва       

        601 481     *Финансирање обуке старих заната 500.000 496.000 99,20 

        602 481     *Удружење занатлија 400.000 373.528 93,38 

        603 481     *Удружење старих и уметничких заната 250.000 246.119 98,45 

    0005       Финансијска подршка локалном економском развоју       

        604 481     * пројекти од значаја за локалну самоуправу 23.400.000 20.684.742 88,40 

        605 472     * ЛАП запошљавања града Сомбора 29.100.000 27.948.821 96,04 

        605/1 425 
Трансфер АПВ - Пројекат рестаурације Матичног 
уреда у Сомбору 1.600.000 1.600.000 100,00 

        605/2 425 

Трансфер АПВ-пројекат хотспот-интернет локација у 

граду 458.536 457.836 99,85 

        605/3 511 

Пројекат  одржавања-реконструкције коловоза у 

Војвођанској улици у Св.Милетићу 3.501.000 3.406.134 97,29 

        605/4 425 

Трансфер АПВ - Пројекат замене пода у Соколском 

дому 2.402.000 2.402.000 100,00 

        605/5 511 

Трансфер АПВ-Пројекат успостављања система 

видео надзора раскрснице улица Венац Спепе 

Спеновића и Стапарски пут и Израда пројектно-
техничке докуметације за формирање и развој 

Слободне зоне Сомбор 2.925.000 2.925.000 100,00 

        605/6 425 

Трансфер АПВ - реконструкција јавне расвете у 
улици Трг Цара Лазара, од улице Венац Р.Путника до 

Трга Светог тројства 884.220 605.904 68,52 

        605/7 425 

Трансфер АПВ - Пројекат замене пода у Соколском 

дому 2.400.000 2.400.000 100,00 

        605/8 511 Трансфер АПВ- водовод Чичови, повраћај средстава 510.000 510.000 100,00 

        605/9 511 

Трансфер АПВ - пројекат опремања светлосним 
сигналима пешачког прелаза у зони школе Н.Тесла у 

Кљајићеву 1.000.000 1.000.000 100,00 

        605/10 472 

Трансфер РС-пројекат Подршка ЕУ побољшању 

услова живота присилних миграната у Србији 1.647.375 1.519.493 92,24 

        605/11 541 

Трансфер АПВ - Пројекат ''Подизање зеленог појаса 
око фабрике за сакупљање и прераду отпада 

животињског порекла 460.000 460.000 100,00 

        605/12 481 

Пренета средства трансфера и међународних 

донација из претходних година по спецификацији 
Одлуке о Завршном рачуну за 2014. годину 8.688.384 223.440 2,57 
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        605/13 511 

Тансфер АПВ - пројекат дезифенције воде за пиће 

меш.дезифектантом производним процесом 

електролизе воденог раствора соли на месту 
потрошње-локалитет ППВ Јарош 20.000.000 0 0,00 

        605/14 481 

Трансфер АПВ - пројекат оспособљавања запослених 

у Градској управи да се користе мађарским језиком 300.000 300.000 100,00 

        605/15 481 

Трансфер АПВ - пројекат ''Трошкови израде и 

постављање табли са називом организација на 
језицима који су у служ.употреби у граду 15.000 15.000 100,00 

            Укупно за функцију 130: 67.351.000 63.354.557 94,07 

            Укупно за извор 07: 23.175.000 3.175.000 13,70 

            Укупно за извор 15: 20.115.515 11.243.673 55,90 

            Укупно за главу 78: 110.641.515 77.773.229 70,29 

            ПОЉОПРИВРЕДА       

  79   421     

Програм финансирања радова на заштити, уређењу и 

коришћењу пољопривредног земљишта 106.000.000 90.497.845 85,38 

    0101       ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ       

    0001       Унапређење услова за пољопривредну делатност       

        606 421 Стални трошкови 150.000 36.338 24,23 

        606/1 421 Пренета средства - стални трошкови 50.000 0 0,00 

        607 423 Услуге по уговору 1.150.000 261.829 22,77 

        608 424 Специјализоване услуге 31.700.000 29.290.013 92,40 

        608/1 424 Пренета средства - специјализоване услуге 18.000.000 4.999.999 27,78 

        609 425 Текуће поправке и одржавање 3.800.000 3.800.000 100,00 

        609/1 425 Пренета средства - текуће поправке и одржавање 12.300.000 9.528.573 77,47 

        610 426 Материјал 3.500.000 228.826 6,54 

        610/1 426 Пренета средства - материјал 1.000.000 0 0,00 

        611 482 Порези, обавезне таксе и казне  200.000 33.274 16,64 

        611/1 482 Пренета средства - порези, обавезне таксе и казне 8.200.000 0 0,00 

        612 511 Зграде и грађевински објекти      61.500.000 53.319.566 86,70 

        612/1 511 Пренета средства - зграде и грађевински материјал 53.050.936 689.384 1,30 

        613 512 Машине и опрема 0 0 0,00 

        613/1 512 Трансфер АПВ - машине и опрема 1.135.000 167.226 14,73 

        613/2 512 Пренета средства - машине и опрема 2.000.000 945.024 47,25 

        614 514 Култивисана имовина 0 0 0,00 

        614/1 514 Пренета средства - култивисана имовина 10.000.000 7.786.792 77,87 

        615 515 Нематеријална имовина 400.000 0 0,00 

        616 541 Земљиште 3.600.000 3.528.000 98,00 

        616/1 541 Пренета средства - земљиште 3.600.000 0 0,00 

            Укупно за функцију 421: 106.000.000 90.497.845 85,38 

            Извор финансирања 15: 109.335.936 24.116.998 22,06 

            Укупно за главу 79: 215.335.936 114.614.843 53,23 

        Буџет - извор финансирања 01 2.474.777.000 2.124.334.874 85,84 

       Сопствена средства - извор финансирања 04 0 0 0,00 

       Трансфери - извор финансирања 07 46.057.449 20.907.539 45,39 

       Остали извори финансирања: 138.949.707 39.924.555 28,73 

       УКУПНО  2.659.784.156 2.185.166.968 82,16 

           

          

   

Укупно извршени расходи и издаци буџета града Сомбора у периоду јануар-децембар 2015. године износе 2.190.221.221 динара, при чему износ од 

5.054.253 динара представља издатак везан за принудну наплату (уједи паса луталица-судске пресуде). 
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Члан 11. 

    

                Преглед планираних и извршених текућих расхода и издатака према економској класификацији на нивоу групе конта, износе у динарима: 

    

 ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА РАСХОДА  ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2015.ГОДИНЕ  

   у  000 динара 

КОНТО НАЗИВ КОНТА 
јануар-децембар % 

1 2 3 4 

411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 414.047   

  Укупно 411 414.047 18,95 

412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 73.997   

  Укупно 412 73.997 3,39 

413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 1.295   

  Укупно 413 1.295 0,06 

414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 5.111   

  Укупно 414 5.111 0,23 

415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 25.706   

  Укупно 415 25.706 1,18 

416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА  И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 4.807   

  Укупно 416 4.807 0,22 

417 ОДБОРНИЧКИ ДОДАТАК 20.003   

  Укупно 417 20.003 0,92 

421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 181.400   

  Укупно 421 181.400 8,30 

422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 7.832   

  Укупно 422 7.832 0,36 

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 90.426   

  Укупно 423 90.426 4,14 

424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 231.766   

  Укупно 424 231.766 10,61 

425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 171.493   

  Укупно 425 171.493 7,85 

426 МАТЕРИЈАЛ 33.192   

  Укупно 426 33.192 1,52 

441 ОТПЛАТА КАМАТА ДОМАЋИМ ПОСЛОВНИМ БАНКАМА 1.749   

  Укупно 441 1.749 0,08 

451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИН. ПРЕДУЗ. И ОРГАНИЗ. 81.441   

  Укупно 451 81.441 3,73 

463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 310.111   

  Укупно 463 310.111 14,19 

465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 44.033   

  Укупно 465 44.033 2,02 

472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 132.414   

  Укупно 472 132.414 6,06 
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481 ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 109.961   

  Укупно 481 109.961 5,03 

482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ  12.841   

  Укупно 482 12.841 0,59 

483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА  1.193   

  Укупно 483 1.193 0,05 

485 

НАКНАДА ШЕТЕ ЗА ПОВР. ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ  

ОРГАНА 25.733   

  Укупно 485 25.733 1,18 

499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 0   

  Укупно 499 0 0,00 

511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 130.938   

  Укупно 511 130.938 5,99 

512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 17.771   

  Укупно 512 17.771 0,81 

513 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА 3.000   

  Укупно 513 3.000 0,14 

514 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА 7.787   

  Укупно 514 7.787 0,36 

515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 1.676   

  Укупно 515 1.676 0,08 

541 ЗЕМЉИШТЕ 7.388   

  Укупно 541 7.388 0,34 

611 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ ПОСЛОВНИМ БАНКАМА 36.056   

  Укупно 611 36.056 1,65 

  УКУПНO БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 2.185.167 100,00 

 

 ЛЕГЕНДА   

        

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА Ф  У  Н  К  Ц  И  Ј  А 

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови 

412 Социјални доприноси на терет послодавца 112 Финансијски и фискални послови и услуге 

413 Накнаде у натури 130 Опште услуге 

414 Социјална давања запосленима 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 

415 Накнаде трошкова за запослене 170 Трансакције везане за јавни дуг 

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 320 Услуге противпожарне заштите 

417 Одборнички додатак 360 Јавни ред и безбедност некласификована на другом месту 

421 Стални трошкови 421 Пољопривреда 

422 Трошкови путовања 436 Енергија 

423 Услуге по уговору 473 Туризам 

424 Специјализоване услуге 500 Заштита животне средине 

425 Текуће поправке и одржавање 620 Развој заједнице 

426 Материјал 630 Водоснабдевање 

441 Oтплата камата домаћим пословним банкама 760 Здравство некласификовано на другом месту 

451 Субвенције јавним нефинансијским пред и организ. 810 Услуге рекреације и спорта 

463 Трансфери осталим нивоима власти 820 Услуге културе 
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465 Остале дотације и трансфери 911 Предшколско образовање 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 912 Основно образовање 

481 Дотације невладиним организацијама 920 Средње образовање 

482 Порези, обавезне таксе и казне  090 Социјална заштита некласификована на другом месту 

483 Новчане казне и пенали по решењу судова      

485 Накнада штете за повреде или штет нанете од стране држ.орг.    

499 Средства резерве    

511 Зграде и грађевински објекти    

512 Машине и опрема   

513 Остале некретнине и опрема   

514 Култивисана имовина   

515 Нематеријална имовина   

541 Земљиште   

611 Отплата главнице домаћим пословним банкама   

 
 

ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА БУЏЕТА ГРАДА СОМБОРА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ                            ЗА ПЕРИОД 
ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ 

    у хиљ.динара 

ПРОГРАМ / Програмска активност/ 

Пројекат Шифра Циљана вредност 2015 

Извршени расходи јануар-

децембар Проценат извршења 

          

1 - Локални развој и просторно 

планирање 

1101 26.049 25.277 97,04 

Стратешко, просторно и урбанистичко 

планирање 

1 26.049 25.277 97,04 

Уређивање грађевинског земљишта 2 0 0 0,00 

          

2 - Комунална делатност 601 602.016 444.199 73,79 

Водоснабдевање 
1 

21.500 6.486 30,17 

Управљање отпадним водама   
2 

0 0 0,00 

Одржавање депонија 
3 

15.000 14.999 99,99 

Даљинско грејање 
4 

65.000 64.942 99,91 

Јавни превоз 5 
0 0 0,00 

Паркинг сервис 6 
2.000 2.000 100,00 

Уређивање, одржавање и коришћење 

пијаца 7 

0 0 0,00 

Јавна хигијена 8 
34.500 33.487 97,06 

Уређење и одржавање зеленила 9 

60.000 59.991 99,99 

Јавна расвета 10 
70.500 62.617 88,82 

Одржавање гробаља и погребне услуге 11 

54.000 48.999 90,74 

Одржавање стамбених зграда 12 

0 0 0,00 

Ауто-такси превоз путника 13 

0 0 0,00 
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Остале комуналне услуге 14 
279.516 150.678 53,91 

          

3- Локални економски развој 1501 67.351 63.355 94,07 

Подршка постојећој привреди 1 

0 0 0,00 

Унапређење привредног амбијента 2 

10.200 10.199 99,99 

Подстицаји за развој предузетништва 3 

1.150 1.116 97,04 

Одржавање економске инфраструктуре 4 

0 0 0,00 

Финансијска подршка локалном 

економском развоју 5 

56.001 52.040 92,93 

          

4- Развој туризма 1502 19.605 18.905 96,43 

Управљање развојем туризма 1 16.855 16.155 95,85 

Туристичка промоција 2 2.750 2.750 100,00 

          

5 - Развој пољопривреде 101 106.000 90.498 85,38 

Унапређење  услова за пољопривредну 

делатност 1 

106.000 90.498 85,38 

Подстицаји пољопривредној 

производњи 2 

0 0 0,00 

Рурални развој 3 
0 0 0,00 

          

6 - Заштита животне средине 401 50.401 39.317 78,01 

Управљање заштитом животне средине 
и природних вредности 1 

46.901 35.820 76,37 

Управљање комуналним отпадом 2 

0 0 0,00 

Праћење квалитета елемената животне 
средине 3 

3.500 3.497 99,91 

Заштита природних вредности и 

унапређење подручја са природним 

својствима 4 

0 0 0,00 

          

7 - Путна инфраструктура 701 104.945 84.393 80,42 

Управљање саобраћајном 
инфраструктуром 

1 0 0 0,00 

Одржавање путева 2 104.945 84.393 80,42 

          

8 – Предшколско васпитање 2001 151.800 147.791 97,36 

Функционисање предшколских 

установа 1 

151.800 147.791 97,36 
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9 – Основно образовање 2002 235.280 190.468 80,95 

Функционисање основних школа 1 235.280 190.468 80,95 

          

10 – Средње образовање 2003 93.490 77.543 82,94 

Функционисање средњих школа 1 93.490 77.543 82,94 

          

11 - Социјална и дечја заштита 901 127.392 116.967 91,82 

Социјалне помоћи 1 
23.557 19.399 82,35 

Прихватилишта, прихватне станице и 

друге врсте смештаја  2 

3.335 2.794 83,78 

Подршка социо-хуманитарним 
организацијама 3 

7.600 6.885 90,59 

Саветодавно-терапијске и социјално-

едукативне услуге 4 

24.700 23.406 94,76 

Активности Црвеног крста 5 

27.200 26.533 97,55 

Дечја заштита 6 
41.000 37.950 92,56 

          

12 - Примарна здравствена заштита 1801 25.080 21.772 86,81 

Функционисање установа примарне 

здравствене заштите 

1 25.080 21.772 86,81 

          

13 - Развој културе 1201 190.129 180.734 95,06 

Функционисање локалних установа 

културе  1 

179.879 170.633 94,86 

Подстицаји културном и уметничком 
стваралаштву 2 

4.650 4.522 97,25 

Пројекат бр. 1   
275 255 92,73 

Пројекат бр. 2   
225 225 100,00 

Пројекат бр. 3   
600 599 99,83 

Пројекат бр. 4   
1.600 1.600 100,00 

Пројекат бр. 5   
2.000 2.000 100,00 

Пројекат бр. 6   
450 450 100,00 

Пројекат бр. 7   
300 300 100,00 

Пројекат бр. 8   
150 150 100,00 

          

14 - Развој спорта и омладине 1301 130.358 105.560 80,98 

Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима и савезима 1 

25.436 25.100 98,68 
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Подршка предшколском, школском и 

рекреативном спорту и масовној 

физичкој култури 2 

11.186 10.977 98,13 

Одржавање спортске инфраструктуре 3 

93.736 69.483 74,13 

          

15 - Локална самоуправа 602 544.881 517.556 94,99 

Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина 1 

381.009 368.904 96,82 

Месне заједнице 2 
104.004 90.187 86,71 

Управљање јавним дугом 3 

37.843 37.805 99,90 

Општинско јавно правобранилаштво 4 

4.375 4.004 91,52 

Заштитник грађана 5 
0 0 0,00 

Информисање 6 
11.750 11.237 95,63 

Канцеларија за младе 7 
4.500 4.060 90,22 

Програми националних мањина 8 
1.400 1.359 97,07 

Правна помоћ 9 
0 0 0,00 

Резерве 10 
0 0 0,00 

    
    0,00 

УКУПНО:   2.474.777 2.124.335 85,84 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 13. 

 

 Завршни рачун буџета града Сомбор садржи: 
1. Биланс стања на дан 31.12.2015. године; 

2. Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2015. године до 31.12.2015. године; 

3. Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2015. године до 31.12.2015. године; 
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2015. године до 31.12.2015. године; 

5. Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у периоду од 01.01.2015. 

године до 31.12.2015. године; 
         Наведени Извештаји на основу којих је сачињена ова Одлука, оверени су и архивирани у Градској управи. 

6. Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период од 01.01.2015. године до 31.12.2015. године; 

7. Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у периоду 01.01.2015. до 
31.12.2015. године; 

8. Извештај о коришћењу средстава из Текуће и сталне буџетске резерве за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године; 

9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године; 
10. Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године. 

 

Члан 14. 

 

Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Сомбор за 2015. годину је саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 15. 

 

Одлуку о завршном рачуну буџета града Сомбор за 2015. годину заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету града Сомбор за 

период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године доставити Управи за трезор, најкасније до 15. јуна 2016. године. 

 

Члан 16. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу града Сомбор“. 
 

 

РС-АПВ                             
СКУПШТИНА ГРАДА                            ПРЕДСЕДНИК 

Број: 400-6/2016-VIII    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

Дана: 23.06.2016.год.                Прим.др Зоран Парчетић, с.р. 
          С о м б о р 
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 92. На основу члана 59. став 1. Закона о локалној 

самоуправи („Сл.гл.РС“ бр. 129/07 и 83/2014), члана 72. став 1. 

Статута града Сомбора („Сл.лист града Сомбора бр. 2/08, 6/2013 и 
4/2015) Скупштина града Сомбора је на 2. седници одржаној дана 

23.06.2016. године донела је  

 

ОДЛУКУ  

О  IV  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА СОМБОРА 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком о IV изменама и допунама Одлуке о 
организацији Градске управе града Сомбора мења се и допуњује 

Одлука о организацији Градске управе града Сомбора („Сл. лист 

града Сомбора“ бр. 4/2008, 11/009, 14/2010 – др.Одлука, 12/2012 и 
5/2013), у даљем тексту: Одлука. 

 

Члан 2. 

 У члану 14. Одлуке  иза става 6. додаје се нови став 7. који 

гласи: 

 „Издаје одобрења за ископавање и пренос умрлог лица из 

једног гробног места ради сахране у друго гробно место, на истом 

гробљу, или у истом насељеном месту.“ 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу града Сомбора“. 

 

РС-АПВ                             
СКУПШТИНА ГРАДА                            ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-3/2016-I     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

Дана: 23.06.2016.год.                 Прим.др Зоран Парчетић, с.р. 
          С о м б о р 

 

 
  93. На основу члана 20., 24. и 32. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 5. став 3. 

Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016) 
и члана 38. Статута града Сомбора ("Службени лист града Сомбора", 

број 2/2008, 6/2013 и 4/2015), Скупштина града Сомбора, на 2. 

седници која је одржана дана  23.06.2016. године, донела је: 
 

О Д Л У К У  

О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОСНИВАЊУ JAВНОГ  КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 "ПРОСТОР" СОМБОР 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о оснивању Јавног комуналног предузећа 

"Простор" Сомбор ("Сл.лист Града Сомбора", бр.3/2013) у члану 7., 
став 1. мења се и гласи: 

 "Пословно име предузећа је: Јавно комунално предузеће 

"Простор" са седиштем у Сомбору, Трг Цара Лазара 1." 

 

Члан 2. 

 Члан 8. Одлуке, мења се и гласи: 
 "Јавно предузеће, у складу са Законом може обављати све 

делатности за које испуњава прописане услове. 

 Претежна делатност предузећа је: 

68.20 - Изнајмљивање властитих или изнајмљивање некретнина и 

управљање њима 

 

 Остале делатности предузећа су: 

01.19- Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака 

01.30- Гајење садног материјала  
23.52 - Производња креча и гипса 

23.61 - Производња производа од бетона намењених за 

грађевинарство 
23.70-  Сечење, обликовање и обрада камена 

41.20 - Изградња стамбених и нестамбених зграда 

43.11 - Рушење објеката 
43.12 - Припрема градилишта 

43.21 - Постављање електричних инсталација 

43.22 - Постављање водоводних, канализационих, грејних и 
климатизационих система 

43.31 - Малтерисање 

43.32 - Уградња столарије 
43.33 - Постављање подних и зидних облога 

43.34 - Бојење и застакљивање 

43.39 - Остали завршни радови 

 

43.91 - Кровни радови 

43.99 - Остали непоменути специфични грађевински радови 

47.78 – Остала трговина на мало новим производима у 
специјализованим продавницама  

56.10-  Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката 

68.32-  Управљање некретнинама за накнаду 
73.11 - Делатност рекламних агенција 

96.03 - Погребне и сродне делатности 

96.09 - Остале неспоменуте личне услужне делатности 
 

 Предузеће може поред делатности за чије обављање је 

основано да обавља и друге делатности уз сагласност оснивача.  
 О промени претежне делатности Јавног предузећа као и о 

обављању других делатности које служе обављању претежне 

делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у 
складу са законом." 

Члан 3. 

 Одбор за статутарна питања, организацију и нормативна 
акта Скупштине града, утврдиће пречишћен текст Одлуке о оснивању 

Јавног комуналног предузећа "Простор" Сомбор ("Сл.лист Града 

Сомбора", бр.3/2013), на основу припремљеног предлога Одељења за 

комуналне послове. 

Члан 4. 

  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града Сомбора". 

 

РС-АПВ                             

СКУПШТИНА ГРАДА                            ПРЕДСЕДНИК 

Број: 023-58/2016-I     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Дана: 23.06.2016.год.                Прим.др Зоран Парчетић, с.р. 

          С о м б о р 

 

 94. На основу члана 1., 34. и 35. Закона о јавној својини 

(„Службени гласник РС“,бр.72/2011,88/2013 и 105/2014), члана 6. 

Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и 

поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда 

("Сл.гл. РС", бр.24/2012, 48/2015 и 99/2015), члана 38. Статута Града 
Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора", бр. 2/2008, 6/2013 и 4/2015) и 

члана 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Простор“ 

Сомбор („Сл. лист Града Сомбора", број 3/2013), Скупштина Града 
Сомбора је, на 2. седници одржаној дана 23.06.2016. године, донела: 

 

О Д Л У К У 

О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ У 

ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА КОЈИМ УПРАВЉА ЈКП 

"ПРОСТОР" СОМБОР  

 

Члан 1. 

 Члан 3. Одлуке о давању у закуп пословног простора којим 
управља ЈКП "Простор" Сомбор  ("Сл. лист града Сомбора", 
бр.5/2015) - у даљем тексту: Одлука, мења се и гласи: 

 "Давање у закуп пословног простора врши се у складу са 
Законом о јавној својини („Службени гласник РС“, бр.72/11, 88/13 и 

105/14, у даљем тексту: Закон), Уредбом о условима прибављања и 

отуђења непокретности непосредном погодбом, давање у закуп 
ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС", број 24/12, 48/2015 

и 99/2015 - у даљем тексту: Уредба) и одредбама ове Одлуке." 

  

Члан 2. 

 У члану 27. став 1. мења се алинејa 8 и додаје се нова 
алинеја 10., које гласе: 

 Алинеја 8 

 "- када закупац тражи одређивање за закупца друго лице 
под условом да оно, након доношења одлуке о давању у закуп 

пословног простора и пре закључења уговора о закупу пословног 

простора, измири целокупан дуг закупца настао услед неплаћања 
закупнине или закључи споразум о плаћању дуга на рате истог, као и 

да измири трошкове коришћења закупљеног пословног простора, а до 

истека основног уговора"  
 

 Алинеја 10 

 "- када правно лице поднесе захтев за закључење уговора, а 
по основу преузимања дуга од претходног закупца коме је престао 

уговор о закупу по основу раскида истог због неплаћања закупнине 

из члана 41. Ове одлуке, с тим да се он мора односити на минимално 
6 доспелих месечних закупнина, а максимално на број месечних рата 

који регулише потраживања закупнине са роком застарелости 

предвиђени Законом о облигационим односима." 

 



Страна 123               Службени лист града Сомбора                             Број 11 - 23.06.2016.  

 
Члан 3. 

 У члану 28. Одлуке додаје се став 2, који гласи:  

 "Агенцијама, дирекцијама, службама и другим 
организацијама чији је оснивач носилац права јавне својине, може се 

дати у закуп пословни простор, ради обављања послова из њиховог 

делокруга рада, на основу образложене одлуке надлежног органа 
носиоца права јавне својине, уз обавезу плаћања закупнине у висини 

од 30% а највише до 50% од процењене тржишне висине закупнине." 

 Досадашњи став 2. постаје став 3. 
 

Члан 4. 

 У члану 37. Одлуке став 8. мења се и гласи: 
 

 "Изузетно, од става 7. овог члана, уз сагласност Градског 

Већа на основу посебно образложене одлуке, износ закупнине може 
бити умањен и за већи проценат." 

 

Члан 5. 

 Члан 58. Одлуке мења се и гласи: 

 "Надзорни одбор: 

- доноси одлуку о одржавању јавног надметања или 

прикупљања понуда за доделу пословног простора у 

закуп,  

- доноси одлуку о условима доделе и кориштења 
простора за сваки појединачни предмет,  

- доноси одлуку о давању у закуп пословног простора 
путем прикупљања писмених понуда,  

- одређује врсту делатности која ће се обављати у 

пословном простору,  
- утврђује почетни износ месечне закупнине,  

- доноси одлуку о додели пословног простора у закуп 

јавним огласом,  
- доноси одлуку да ли ће расписати нови јавни оглас,  

- доноси одлуку да на новом јавном огласу, уз 

сагласност Градског већа, закупнина буде мања у 
односу на најмање утврђену закупнину,  

- доноси одлуку да се пословни простор може издати у 

закуп непосредном погодбом под условима из јавног 
огласа,  

- доноси одлуку по приговору о избору најбољег 

понуђача,  
- доноси одлуку о закључењу уговора о закупу у 

поступку непосредне погодбе,  

- доноси одлуку о давању пословног простора у закуп 
јавним надметањем,  

- доноси одлуку по којој издаје пословни простор у 

закуп на период од две године непосредном 
погодбом,  

- одобрава извођење радова који имају карактер 

инвестиционог улагања на закупљеној непокретности, 
уз претходну сагласност Градског Већа,  

- доноси Правилник о инвестиционом улагање у 

пословни простор,  
- доноси одлуку о продужењу уговора о закупу,  

- утврђује вредност бода, уз предходну сагласност 

Градског већа,  
- доноси одлуку да се висина месечне закупнине може 

и другачије одредити, уз предходну сагластност 

Градског већа,  

- доноси посебну одлуку о давању у закуп пословног 

простора за сваки појединачни предмет за који 

Комисија за инвестиционо улагање утврди да је 
функционално неупотребљив, уз претходну 

сагласност Градског већа,  

- доноси одлуку о ослобађању закупца од обавезе 
плаћања закупнине за период док траје извођење 

инвестиционих радова, одобрених од стране 

закуподавца, у трајању од најдуже 6 месеци." 
 

Члан 6. 

 Одбор за статутарна питања, организацију и нормативна 
акта Скупштине града, утврдиће пречишћен текст Одлуке на основу 

припремљеног предлога Одељења за комуналне послове. 

 

Члан 7. 

 Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана објављивања 

у "Службеном листу Града Сомбора". 

 

 

 

РС-АПВ                             

СКУПШТИНА ГРАДА                            ПРЕДСЕДНИК 

Број: 361-20/2016-I     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Дана: 23.06.2016.год.                 Прим.др Зоран Парчетић, с.р. 

          С о м б о р 

 

95. На основу члана 62. став 5., став 6. и став 7. Закона о 

пољопривредном земљишту (''Службени гласник, РС'', број 62/2006, 

65/2008 – др. закон 41/2009 и 112/2015) и члана 39. Статута града 
Сомбора („Сл. лист Града Сомбора“ бр. 2/2008, 6/2013 и 4/2015), 

Скупштина града Сомбора, на својој 2. седници одржаној дана 

23.06.2016.године, доноси 
 

О Д Л У К У 

О СКИДАЊУ УСЕВА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ ОДНОСНО ГРАДА 

СОМБОРА А КОЈЕ СЕ НАЛАЗИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

СОМБОРА 

 

Члан 1. 

           Овом Одлуком се регулише поступак скидања усева са 

пољопривредног земљишта у јавној својини Републике Србије тј. 

државној својини којим располаже и управља Република Србија 

преко Министарства пољопривреде и заштите животне средине (у 
даљем тексту Министарство) а које се налази на територији града 

Сомбора, и које без правног основа користи правно или физичко 
лице. 

 Изузетно, ова одлука примењује се и за скидање усева са 

грађевинског земљишта у јавној својини града Сомбора које се до 
привођења намени користи за пољопривредну производњу и које без 

правног основа користи правно или физичко лице. 

 

Члан 2. 

               Скидање усева обавиће се на парцелама у својини Републике 

Србије којим располаже и управља Република Србија преко 
Министарства a које су обухваћене Програмом заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта на територији града Сомбора 

за текућу годину као и на парцелама  грађевинског земљишта у јавној 
својини града Сомбора које се користе за пољопривредну 

производњу без правног основа  тј. за које није закључен уговор о 

закупу, односно за које  није закључено вансудско поравнање. 
                 Скидање усева вршиће се као мера наплате накнаде за 

коришћење пољопривредног односно грађевинског земљишта  које се 

користи за пољопривредну производњу у јавној  својини без правног 
основа. 

Члан 3. 
 Скидање усева обављаће се периодично, по доспећу усева 
за бербу-жетву. 

Скидање усева ће се обављати на основу Решења о 

скидању усева, које на предлог Радне групе за скидање усева, доноси 
градоначелник града Сомбора, или лице које он овласти. 

 Решење  из става 2. Овог члана  се односи на појединачне 

катастарске парцеле, односно на појединачна правна или физичка 
лица која су без правног основа користила пољопривредно земљиште 

у  јавној својини. 

Скидање усева из става 1. i 2. обављаће се уз техничку и 
логистичку подршку: 

1. Пољочуварске службе 

2. Представника геодетских организација са лиценцом за 

рад 

3. Представника Одељења за пољопривреду и рурални 

развој Градске управе града  Сомбора 
 О доношењу решења из става 2. овог члана, датуму 

скидања усева уз назнаку часа и места - локације скидања усева, 

благовремено се обавештава Министарствo унутрашњих послова – 
Полицијска управа Сомбор и Републичкa пољопривреднa инспекцијa. 

 

Члан 4. 

            Након доношења Годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта за текућу годину, 

градоначелник града Сомбора донеће Решење о именовању Радне 
групе за скидање усева, коју ће чинити 5 чланова, и то :  

- 2 представника Градског већа града Сомбора, од 

којих је један члан Градског већа надлежан за област 
пољопривреде 

- 2 представника Одељења за пољопривреду и рурални 

развој Градске управе града Сомбора 
- 1 представник Одбора за пољопривреду Скупштине 

града Сомбора. 

Начин рада и одлучивања Радне групе о скидању усева 

регулисаће се Решењем о именовању Радне групе за скидање усева. 
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Административне послове за потребе Радне групе 

обављаће Одељењe за пољопривреду и рурални развој Градске 

управе града Сомбора. 
 

Члан 5. 

 Задаци Радне групе за скидање усева су: 
 1. Утврђивање предлога Решења о скидању усева за 

појединачне катастарске парцеле, односно за појединачна лица која 

су без правног основа користили пољопривредно земљиште у јавној 
својини. 

Предлог Решења о скидању усева радна група ће 

упућивати градоначелнику града Сомбора, или лицу које он овласти. 
Предлог Решења о скидању усева радна група ће 

утврђивати на основу документације коју је дужно да достави 

Одељење за пољопривреду и рурални развој (записници Републичке 
пољопривредне инспекције, Изјаве о бесправном коришћењу 

пољопривредног односно грађевинског земљишта у јавној својини, 

записници Пољочуварске службе, обавештења фитосанитарне 
инспекције да се ради о семенском усеву...). Одељење за 

пољопривреду и рурални развој одговорно је за веродостојност 

докумената о парцелама у својини Републике Србије којим 

располаже и управља Република Србија преко Министарства, a које 

су обухваћене Програмом заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији града Сомбора за текућу 
годину као и о парцелама грађевинског земљишта у јавној својини 

града Сомбора које се користе  за пољопривредну производњу без 
правног основа. 

Радна група ће нарочито водити рачуна о редоследу 

доношења Предлога за скидање усева, имајући у виду период доспећа 
усева за бербу-жетву. 

2. Избор правног или физичког лица за послове скидања, 

транспорта и складиштења пожњеваних - убраних усева, као избор 
геометра.  

 Избог овлашћеног геодетског предузећа за потребе 

послова премера потребних за реализацију ове Одлуке, извршиће се 
по „Правилнику о катастарском премеру и катастру непокретности“ 

(„Сл. гласник РС“ број 7 од 29.01.2016.год.), а предност при избору 

има геодетско предузеће које  има закључен Уговор са Градом 
Сомбором на пословима премера пољопривредног земљишта.  

Изабрано лице за наведене послове мора бити са 

територије Града Сомбора и мора бити регистровано за делатност 
посла који ће обављати. 

Изузетно, ако са територије града Сомбора нема 

пријављених лица која су регистрована за делатност посла који ће 
обављати Радна група може предметни посао поверити и лицу чије 

седиште није на територији града Сомбора. 

Приликом избора лица, радна група ће се руковoдити 
принципима ефикасности, економичности и целовитости, посебно 

имајући у виду природу посла које ће изабрано лице извршавати. 

Град Сомбор ће закључити одговарајуће уговоре са лицима 
изабраним за обављање послова скидања, транспорта и складиштења 

усева. 

Трошкови ангажованог правног или физичког лица биће 
намирени након продаје пожњевених - убраних усева, од средстава 

остварених продајом пожњевених - убраних усева, а у висини не 

већој од цене одређене ценовником Задружног савеза Војводине за 
текућу годину, што ће се прецизирати уговорима из претходног 

става.  

 3. Издавање налога за рад, након доношења Решења о 

скидању усева 

Након доношења Решења о скидању усева за појединачне 

катастарске парцеле, за које је утврђено да се користе без правног 
основа, од стране градоначелника односно лица које је он овластио за 

доношење истог, Радна група ће издавати налоге за рад: 

- Овлашћеној геодетској организацији са лиценцом за 
рад за вршење премера, израду скицу премера 

површине са које ће се скидати усев и за присуство 

приликом скидања усева, када лицу које скида усев 
означава границе парцела са којих се скида усев  

- Ангажованом лицу за скидање усева за извршење 

посла скидања усева 
- Ангажованом лицу за транспорт пожњевених-убраних 

усева за извршење посла транспорта усева до лица 

ангажованог за складиштење усева 
-     Ангажованом лицу за складиштење усева – за 

извршење складиштења 

            4. Обавештавање Министарства унутрашњих послова – 
Полицијска управа Сомбор и Републичке пољопривредне инспекције 

о времену и месту скидања усева. 

 

 

Члан 6. 

 По обављеном послу скидања, транспорта и ускладиштења 

усева, продају усева  и намирење трошкова ће вршити Град Сомбор. 
 Продаја усева са пољопривредног земљишта у јавној 

својини Републике, односно са грађевинског земљишта које се 

користило за пољопривредну производњу у јавној својини града без 
правног основа, врши се одмах по складиштењу усева а најкасније у 

року од 15 дана од дана складиштења.  

 Радна група посебним решењем налаже продају усева по 
тржишној цени и у истом одређује да купац утврђени износ 

финансијских средстава уплати на посебан подрачун буџета Града 

Сомбора отворен код Управе за трезор, Филијала Сомбор.  
 Уколико Радна група не успе да прода скинути усев у 

датом року, за продају истог ангажоваће овлашћеног агента за промет 

пољопривредних производа на званичној берзи у новом саду. 
 Након прилива средстава од продаје скинутог усева Радна 

група, писаним путем, одређује да Одељење за финансије плати 

трошкове ангажованих лица на пословима скидања, транспорта и 
складиштења усева, геометарским пословима, као и плаћања 

трошкова ПДВ-а, а да преостала средства расподели у складу са 

чланом 71. став 2. Закона о пољопривредном земљишту, односно 

уплати на уплатни рачун јавног прихода буџета Града Сомбора.  

 

Члан 7. 
 Надзор над спровођењем ове Одлуке вршиће овлашћена 

лица из Одељења за привреду и Одељења за финансије које одреде 
ресорни начелници. 

 

Члан 8. 
  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

доношења, и има се објавити у „Службеном листу града 

Сомбора.“  
 
РС-АПВ                             

СКУПШТИНА ГРАДА                            ПРЕДСЕДНИК 

Број: 320-963/2016-I     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Дана: 23.06.2016.год.                 Прим.др Зоран Парчетић, с.р. 

          С о м б о р 

 
 96. На основу члана 46. став 1. и 6. Закона о планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС" бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука 

УС, 24/11,121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука 

УС,132/14 и 145/14), члана 31. и 32. Правилника о садржини, начину 
и поступку израде  докумената просторног и урбанистичког 

планирања   („Сл. гласник РС“, бр. 64/15)  и члана 38. Статута града 

Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр.2/08,  6/13 и 4/15), Скупштина 
града Сомбора је на 2. седници одржаној дана 23.06.2016. донела 

 

О Д Л У К У  

О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ЧОНОПЉА 

 

Члан 1. 

       Овом Одлуком приступа се изради измена и допуна Плана 

генералне регулације насељеног места Чонопља  (у даљем тексту:  
измене и допуне  Планa генералне  регулације). 

 

Члан 2. 

          Оквирна граница обухвата измена и допуна Плана 

генералне регулације просторно обухвата целокупну територију 

грађевинског подручја утврђеног за ПГР  насељеног места  Чонопља  
(„Сл. лист града Сомбора“, бр. 2/2008) 

 Граница грађевинског реона насељеног места Чонопље 

полази из тачке бр. 1. Тачка бр. 1 налази се 20 м јужно од тромеђе 
парцела 4511, 4512 и 5702. Од тачке бр. 1 граница иде према 

североистоку у дужини од 92 м и сече парц.бр. 5702, затим прати 

северну међу парцеле бр. 3713 до тачке бр. 2. Тачка бр. 2 налази се 22 
м источно од тромеђе парцеле бр. 3717, 3716 и 3713.Од тачке број 2 

граница се ломи југоисточно око 170 м иде источном страном 

парцеле број 524, 522, 520, 518, 516, 512 и 510 и долази до парцеле 
број 508 где се налази тачка број 2А. Од тачке број 2А граница се 

ломи североисточно око 22 м северном страном парцеле 508 до њеног 

североисточног угла где се налази тачка број 2Б.Од тачке број 2Б 
граница се ломи југоисточно око 71 м источном 21страном парцела 

број 508, 506, 504 и 502 где се у југоисточном углу парцеле број 502 

налази тачка 2Ц. Од тачке 2Ц граница се ломи југозападно око 26 м 
јужном страном парцеле број 502 до североисточног угла парц.бр.500 

где се налази тачка број 2 Д.Од тачке 2 Д граница се ломи 

југоисточно око 249 м иде источном страном парцела број 500, 498, 

497, 495, 493, 491, 489, 487, 483, 481, 478, 475, 473 и 471 до тачке број 
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3.Тачка бр. 3 налази се у северозападном углу парц. бр. 460. Од тачке 

бр. 3 граница се ломи североисточно иде дужином од 144 м прати 

северне међе парцеле бр 460, 459/1, 453 и 452 до тачке бр. 4. Тачка 
бр. 4 налази се у северном углу парцеле бр. 452. Од тачке бр. 4 

граница се ломи према северозападу око 19 м западном страном 

пољског пута парц. бр. 2616 до тачке број 5. Од тачке број 5 граница 
наставља североисточно око 217 м северозападном страном парцеле 

2616, 23, 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 2614 и 5 и долази до тачке број 6 , 

која се налази на тромеђи парцела број 2614, 2 и 5672. Од тачке бр. 6 
граница се ломи северозападно око 114 м иде међом између парцела 

број 2 и 5672 до тачке рој 7. 

 Од тачке бр. 7 граница наставља североисточно око 301 м 
међом између парцела број 2 и 3520 где се на тромеђи са још 

парцелом бр. 1 налази тачка број 8.Од тачке бр. 8 граница се ломи на 

север око 87 м до северозападног угла парцеле бр.1 где се налази 
тачка број 9.Од тачке бр. 9 граница наставља североисточно око 162 

м где се у северном углу парц. бр. 1 налази тачка број 10.Од тачке бр. 

10 граница се ломи југоисточно око 116 м иде међом између парцела 
бр. 1 и 3514, 3515, 3516 и 3517 и долази до тачке број 11.Од тачке 

број 11 граница наставља источно око 64 м и долази до тачке број 

12.Од тачке број 12 граница настављајугоисточно у дужини око 165 м 

источном међом парцела број 1 и 2613 и долази до тромеђе парцела 

број 2613, 5596 и 4643 и ту се налази тачка број 13. Од тачке број 13 

граница се ломи на југозапад и у дужини око 605 м иде јужном 
страном ул.И.Л. Рибара парц. бр. 2613 долази до тачке број 14 која се 

налази на тромеђи парц. број 2613, 2638 и 4538.Од тачке бр. 14 
граница се ломи на југ око 795 м иде источном страном парцеле 2638 

до тачке број 15, која се налази на граничном 22 камену број 17Од 

тачке бр. 15 граница се ломи према југозападу иде дужином од 75 м 
прати југоисточну међу парцеле бр. 2646 до тачке бр. 16.Тачка бр. 16 

налази се у североисточном углу парцеле бр. 2647. Од тачке бр. 16 

граница се ломи према југу иде дужином од 275 мпрати источну међу 
парцеле бр. 2647 до тачке бр. 17. Тачка бр. 17 налази се на граничном 

камену број 19.Од тачке бр. 17 граница се ломи према истокуиде 

дужином око 326м северном страномпарцелепољског пута 5606 до 
тромеђе парцела5606, 4588 и 5675 где сеналази тачка број 18. Од 

тачке бр. 18 граница се ломи на југоисток око 107м, долази на 

тромеђу парцела 5026, 5027 и 5696 и ту је тачка 18А. Од тачке 18А 
граница наставља југозападно око 350м, долази до тачке 18Б која се 

налази на тромеђи парцела 5026, 5027 и 5697 пољског пута. Од тачке 

18Б граница се ломи на северозапад око 104м, иде западном страном 
парцела број 5026 и 5025 до тачке број 19.Тачка бр. 19 налази се 20 м 

северно од граничног камена бр. 22. Од тачке бр. 19 граница се ломи 

према западу иде дужином од 148 м сече парцелу бр. 2655. Затим 
наставља северном међом парцеле бр. 1772 до тачке бр. 20.Тачка бр. 

20 налази се на тромеђи парцела бр. 1771, 1772 и 2656. Од тачке бр. 

20 граница се ломи, иде 34 м према југу прати источну међу парцеле 
бр. 2656 дотачке бр. 21. Тачка бр. 21 налази се на тромеђи парцела 

5102, 5699 и 2656.Од тачке бр. 21 граница се ломи према западу иде 

дужином од 92 м прати севернумеђу парцеле бр. 1773 до тачке бр. 22. 
Тачка бр. 22 налази се на тромеђи парцела 1753, 1750 и 1773. Од 

тачке број 22 граница се ломи на југ око 26 м источном страном 

парцеле број 1750 до тромеђе парцела број 1750,1773 и 1775 и ту је 
тачка број 23. Од тачке број 23 граница наставља западно око 120 м 

јужном страном парцела број 1750, 1748, 1746, 1744 и 1740 до њеног 

југозападног угла где се налази тачка број 24.Од тачке број 24 
граница се ломи на север око 37 м западном страном парцеле број 

1740 до тромеђе парцела 1738, 1740 и 1776/1 где се налази тачка број 

25.Од тачке број 25 граница наставља западно око 45 м јужном 

страном парцеле број 1738, 1736 и 1734 до тачке број 26. Тачка број 

26 налази се на четворомеђи парцела број 1732, 1734, 1776/1 и 

1776/2.Од тачке број 26 граница наставља западно око 65 м јужном 
страном парцела број 1732, 1730/2, 1730/1 и 1727 и долази до тачке 

број 27.Тачка број 27 налази се на тромеђи парцела број 1727, 1725 и 

1776/2. Од тачке број 27 граница се ломи, иде дужином од 30 м прати 
источну међу парцеле бр. 1725 до тачке број 28. Тачка бр. 28 налази  

се на тромеђи парцела бр. 1725, 1712 и 1776/2.Од тачке бр. 28 

граница се ломи иде дужином од 118 м према југу сече парцеле бр. 
1712, 1710, 1708, 1706, 1704, 1702, до тачке бр. 29.Тачка бр. 29 налази 

се 10 м западно од тромеђе парцеле бр. 1702,2657 и 1779. Од тачке 

бр. 29 граница се ломи према истоку иде дужином од 212 м прати 
северну међу парцеле бр. 2657 до тачке бр. 30. Тачка бр. 30 налази се 

24 м источно од тромеђе парцела бр. 1792, 1790 и 2657.Од тачке бр. 

30 граница се ломи према југоистоку иде дужином од 110 м сече 
парцеле бр. 2657, 1837, 1813 до тачке бр. 31. Тачка бр. 31 налази се на 

тромеђи парцела бр. 1831, 1814 и 1813. Од тачке бр. 31 границе се 

ломи иде дужином од 28 м према истоку опрати северну међу 
парцеле бр. 1814 до тачке бр. 32. Тачка бр. 32 налази се на тромеђи 

парцела бр. 1813, 1814 и 1812.Од тачке бр. 32 граница се ломи према 

југу иде дужином од 120 м сече парцеле бр. 1814, 1828, 1819/2 до 

тачке бр. 33. Тачка бр. 33 налази се 14 м источно од тромеђе парцела 

бр. 1827, 1828 и 1819/2.Од тачке бр. 33 граница се ломи према југу 

иде дужином од 100 м сече парцеле бр. 1827, 1826, 1825, 5603, 5104, 

5105, 5106 и 5107 до тачке бр. 34.Од тачке бр. 34 граница се ломи 
према западу иде дужином од 246 м сече парцеле бр. 5107 и 5700 

затим иде јужним међама парцела 2661, 2030, 2022, 2020, 2019/1, 

2019/2, 2018/1, 2018/2, 2017, 2015, 2012, 2011 до тачке бр. 35.Тачка 
бр. 35 налази се на граничном камену бр. 35 од тачке бр. 35 граница 

се ломи према западу иде дужином од 125 м сече парцеле бр. 2034 и 

2032 до тачке бр. 36.Тачка бр. 36 налази се 7 м западно од тромеђе 
парцела бр. 1984, 1989 и 2032 . Од тачке бр. 36 граница селоми према 

југу иде дужином од 640 м сече парцеле бр. 2032, 2034, 2191, 2189, 

2187, 2185, 2183, 2180, 2177, 2175, 2173, 2171, 2168, 2165, 2162, 2150, 
2156, 2153, 2150, 2148, 2147, 2144, 2142, 2139/1, 2135, 2133, 2130, 

2127, 2124, 2123, 2120, 2117, 2114, 2111, 2108, 2105, 2103, 2101, до 

тачке бр. 37. Тачка бр. 37 налази се 12 м источно од тромеђе парцела 
бр. 2100, 2101, 2098. Од тачке бр. 37 граница се ломи иде дужином од 

170 м сече парц. бр. 2095 до тачке бр. 38. Тачка бр. 38 налази се 13 м 

од угла парцеле бр. 2093.Од тачке бр. 38 граница се ломи према југу 
иде дужином од 152 м прати источну међу парцеле бр. 2095 до тачке 

бр. 39. Тачка бр. 39 налази се у северозападном углу парцеле бр. 

2675. Од тачке бр. 39 граница се ломи према југозападу иде дужином 

од 255 м прати јужну 24 међу парцеле бр. 2675 до тачке бр. 40 . Од 

тачке бр. 40 граница се ломи према северу иде дужином од 45 м 

прати западну међу парцеле бр. 2675 до тачке бр. 41.Од тачке бр. 41 
граница се ломи према западу иде дужином од 480 м Прати јужне 

међе парцела бр. 2572, 2574, 2576, 2578, 2580, 2582, 2584, 2586, 2588, 
2590,2592, 2594, 2596, 2598, 2666, 2469, 2608/1, 2608/2, до тачке бр. 

42. Од тачкесеверозападу иде дужином од 460 м прати јужну међу 

парцеле бр. 2608/2 до тачке бр. 43. Тачка бр. 43 налази се на месту 
граничног камена бр. 45.Од тачке бр. 43 граница се ломи према 

северу, иде дужином од 35 м западном страном парцела бр. 2608/2, 

2607/1, 2462 до тачке бр. 44 која се налази на граничном камену број 
4Од тачке бр. 44 граница се ломи према северу иде дужином од 144 м  

сече парцелу бр. 2462 прати источну међу парц. бр. 2676 до тачке бр. 

45. Тачка бр. 45 налази се на тромеђи парцела бр. 2460, 2461 и 2676. 
Од тачке бр. 45 граница се ломи према североистоку иде и дужином 

од 395 м прати северне међе парцела бр. 2461, 2414, сече парц. бр. 

2606 до тачке бр. 46.Од тачке бр. 46 граница се ломи према северу 
иде дужином од 1045 м прати источну међу парцеле бр. 2606 до тачке 

бр. 47. Тачка бр. 47 налази се 6 м северно од северног угла парц. бр. 

1433/2.Од тачке бр. 47 граница се ломи према западу иде дужином од 
223 м сече парцелу бр. 2606 затим прати северну међу парцеле бр. 

2604, сече парцелу бр. 2600 до тачке бр. 48. Од тачке бр. 48 граница 

се ломи према југу иде дужином од 392 м прати источну међу 
парцеле бр. 5191 до тачке бр. 49. Тачка бр. 49 налази се на тромеђи 

парцела бр. 5191, 2600, 2601. Од тачке бр. 49 граница се ломи према 

западу иде дужином од 140 м прати северну међу парцеле бр. 2601 до 
тачке бр. 50. Тачка бр. 50 налази се на четворомеђи парцела бр. 5731, 

5195, 5193 и 2601. Од тачке бр. 50 граница се ломи према 

северозападу иде дужиномод 468 м прати источну међу парцеле бр. 
5731 и 5730 до тачке бр. 51. Тачка бр. 51налази се на 46 м јужно од 

граничног камена бр. 55. Од тачке бр. 51 граница се ломи према 

југозападу иде дужином од 315 м сече парцеле бр. 5215 и 5214 до 
тачке бр. 52.Од тачке бр. 52 граница се ломи према северозападу иде 

дужином од 92 м сече парцеле бр. 5214, 5215, 5216, 5730 до тачке бр. 

53. Тачка бр. 53 налази се на граничном камену бр. 58.Од тачке бр. 53 
граница се ломи према северу иде дужином од 120 м сече улицу 

Марка Орешковића затим прати западне међе парцела бр. 991, 983/2, 

983/3 до тачке бр. 54. Тачка бр. 54 налази се на граничном камену бр. 

61. Од тачке бр. 54 граница се ломи према североистоку 

идедужиномоко 251 м прати северну међу парцеле бр. 983/3 до 

парцеле бр. 2624тј. до тачке бр. 55. Тачка бр. 55 налази се 25на 
тромеђи парцела бр. 983/3, 3217 и 2624. Од тачкебр. 55 граница се 

ломи према северу иде дужином око 73 м прати западну међу 

парцеле бр. 2624 до тачке бр. 56. Тачка бр. 56 налази се у 
северозападном углу парцеле број 26. Од тачке бр. 56 граница се 

ломи према североистоку иде дужином око 70 м северозападном 

страном парцеле број 2624, 977 и сече парцелу пута број 2609 и 
долази до парцеле број 956 где се налази тачка број 57.Тачка бр. 57 

налази се 6 м северно од тромеђе парцела бр. 956, 958 и 2609. Од 

тачке бр. 57 граница се ломи према северу иде изломљеном линијом 
у дужини од 797 м прати североисточну међу парцеле бр. 2609 тј. 

асфалтног пута Светозар Милетић Чонопља до тачке бр. 58. Тачка бр. 

58 налази се у северном углу парцеле бр. 748. Од тачке бр. 58 граница 
се ломи према североистоку иде дужином од 22 м сече парцелу бр. 

2621 до тачке бр. 59. Од тачке бр. 59 граница се ломи према 

југоистоку иде дужином од 65 м прати источну међу парцеле бр. 2621 
до тачке бр. 60. Од тачке бр. 60 граница се ломи, иде дужином око 

393 м према североистоку сече парцеле бр. 2599, 5588, затим 

наставља северном страном парцеле број 739/1 и долази до тачке број 

61.Од тачке бр. 61 граница се ломи према северу иде дужином око 16 



Страна 126               Службени лист града Сомбора                             Број 11 - 23.06.2016.  

 
м западном страном парцеле број 724/2 до њеног најсевернијег угла 

где је тачка број 62.Од тачке број 62 граница наставља североисточно 

око 231 м северозападном страном парцеле 723/2, 722/1, 713/4 и 2620 
и долази до тачке број 63 која се налази на граничном камену број 

70.Од тачке број 63 граница наставља југоисточно око 39 м 

североисточном страном меког пута парц. број 2620 до тромеђе 
парцела број 556, 2620 и 5703 тј. до граничног камена број 71, а ту је 

тачка број 64.Од тачке број 64 граница се ломи према североистоку 

иде дужином од 180 м прати северну међу парцела бр. 556 до тачке 
бр. 65. Тачка бр. 65 налази се 10 м западно од тромеђе парцела бр. 

5705, 5703 и 556. Од тачке бр. 65 граница се ломи иде дужином од 

290 м сече парцеле бр. 5703, 4495, 4494, 4493, 4492, 4491, 4490, 4489, 
4488, 4487, 4486, 4485, 4484, 5707 до тачке бр. 66.Тачка бр. 66 налази 

се 10 м западно од тромеђе парцела бр. 5707, 4483 и 5705 на северној 

међи парцеле бр. 5707. Од тачке бр. 66 граница се ломи према 
североистоку иде дужином од 243 м прати северну међу парц. 

бр.5707, сече парцелу бр. 5705 затим наставља северном међом парц. 

бр. 5706 до тачке бр. 67. Тачка бр. 67 налази се на тромеђи парцела 
бр. 5706, 4511 и 5702. Од тачке бр. 67 граница се ломи према северу 

иде дужином од 33 м прати западну међу парцеле бр. 5702 до тачке 

бр. 1. 

 Оквирна граница обхвата Измена и допуна ПГР утврђује се 

као прелиминарна.  

 

Члан 3. 

         Услови и смернице за израду измена и допуна Плана 
генералне регулације за насељено место Чонопља  су дефинисани 

Просторним планом града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 

5/2014) на основу утврђених просторних решења са планираним 
наменама простора и приказом саобраћајне и целокупне комуналне 

инфраструктуре.  

 

Члан 4. 

         За потребе израде измена и допуна Плана генералне 

регулације обезбедиће се ажурне геодетске подлоге израђене у 
размери 1:1000, 1:2500 и 1:5000 од надлежне службе Републичког 

геодетског завода – Служба за катастар непокретности Сомбор.  

 

Члан 5. 

        Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите 

планског подручја огледаће се у принципима поштовања јединствене 
урбане матрице насељеног места Чонопља  са циљем израде Измена и 

допуна Плана генералне регулације ради преиспитивања границе  

обухвата грађевинског подручја насељеног места у циљу 
рационализације коришћења грађевинског земљишта  те сагледавања 

и усклађивања правила уређења и грађења ПГР  са правилима 

дефинисаним  Просторним планом града Сомбора.  
 Један од основних циљева дефинисаних Просторним 

планом Града Сомбора је обнова и уређење насељених места на 

одржив и друштвено рационалан начин. Неопходна  је економска, 
социјална и еколошка обнова села, којом би се омогућили 

квалитетнији услови живота у руралном подручју и повећала 

заинтересованост младих за рад и останак. Побољшањем 
комуникације између села и центара вишег реда, надоградњом 

постојеће и изградњом нове инфраструктуре и децентрализацијом 

јавних служби града Сомбора села ће се интегрисати у привредни, 
културни и социјални развој подручја.  

 

Члан 6. 

        Концептуални оквир измена и допуна Плана генералне 

регулације је планско дефинисање урбанистичких решења по 

претежно планираним наменама земљишта са дефинисањем правила 
уређења и правила грађења по зонама и целинама  за које није 

предвиђено доношење плана детаљне регулације.  

 

Члан 7. 

        Рок за израду измена и допуна Плана генералне 

регулације је 30.12.2016. године. 
 

Члан 8. 

        Средства за израду Измена и допуна Плана генералне 
регулације обезбеђена су  у буџету Града Сомбора са оквирном 

проценом трошкова у износу од   3.000.000,00 динара.  

 

Члан 9. 

          Носиоц израде измена и допуна  Плана генералне 

регулације је Град Сомбор.  
            Наручилац плана је ЈП „Дирекција за изградњу града 

Сомбора“ Сомбор, за рачун и у име  Града Сомбора.  

 

          Обрађивач измена и допуна  Плана генералне регулације 

је ЈП за просторно и урбанистичко планирање „Урбанизам“ и 

заштиту споменика културе Сомбор у складу са Одлуком о 
додељивању  искључивог права за обављање делатности пружања 

услуга на које се Закон о јавним набавкама не примењује („Сл. лист 

града Сомбора“, бр. 10/2015). 
 

Члан 10. 

         Органи,организације и јавна предузећа, који су овлашћени 
да утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора и 

изградњу објеката у фази израде измена и допуна Плана генералне 

регулације дужни су да по захтеву носиоца израде  измена и допуна 
Плана генералне регулације, у року од 30 дана, доставе све тражене 

податке, без накнаде.  

Члан 11. 

      Рани јавни увид, након доношења Одлуке о изради измена 

и допуна Плана генералне регулације објавиће се у јавном гласилу 

„Сомборске новине“ и на интернет страници Града Сомбора и трајаће 
15 дана од дана објављивања. 

 

Члан 12. 

      Нацрт измена и допуна  Плана генералне регулације биће 

изложен на јавни увид у трајању од 30 дана  у згради Скупштине 

Града Сомбора и Месној заједници Чонопља.  
            О излагању Нацрта  измена и допуна Плана генералне 

регулације на јавни увид стара се носилац израде плана. 
         Рани јавни увид и јавни увид обавља Комисија за планове 

града Сомбора. 

          По обављеном јавном увиду, Комисија за планове 
сачињава извештај који садржи податке о извршеном јавном увиду, 

са свим примедбама и закључцима по свакој примедби, и исти 

доставља Обрађивачу Плана. 
 

   Члан 13. 

         Саставни део ове Одлуке су: 
              - Решење  о неприступању изради извештаја о стратешкој 

процени утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације 

насељеног места Чонопља   на животну средину донето  од стране 
Одељења за  комуналне послове градске управе града Сомбора 

бр.501-35/2016-V од 26.02.2016.године,  по претходно прибављеном 

мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине 
Градске управе града Сомбора бр. V-501-13/2016 од 05.02.2016. 

            - графички приказ оквирне границе дела обухвата Плана који 

се мења. 

Члан 14. 

          Елаборат измене и допуне  Планa генералне  регулације  

израдиће се у пет   примерка оригинала у аналогном и дигиталном 
облику,  који ће се по овери  доставити:  Скупштини града Сомбора  

као доносиоцу плана,  Одељењу за комуналне послове  градске 

управе града Сомбора, JП „Урбанизам“ Сомбор као обрађивачу 
плана, ЈП „Дирекција  за изградњу града Сомбора“ Сомбор и 

Републичком геодетском заводу ради евидентирања у Централном 

регистру планских докумената. 
 

Члан 15. 

      Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу града Сомбора“. 

 

РС-АПВ                             

СКУПШТИНА ГРАДА                            ПРЕДСЕДНИК 

Број: 350-62/2016-I     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

Дана: 23.06.2016.год.                Прим.др Зоран Парчетић, с.р. 
          С о м б о р 

 

 
 97.  На основу чл. 35. став 7.  Закона о планирању и 

изградњи ("Сл. гласник РС" бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука 

УС, 24/11,121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука 
УС,132/14 и 145/14) и чл. 38. Статута града Сомбора („Сл. лист града 

Сомбора“, бр. 2/08, 6/13 и 4/15) Скупштина града Сомбора је на 2. 

седници одржаној дана 23.06.2016. године донела  

 

О Д Л У К У  

О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА  

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БЕЗДАН 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком  доносе се Измене и допуне Плана 

генералне регулације  насељеног места Бездан о (у даљем тексту:  

Измене и допуне Плана генералне регулације). 
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  Измене и допуне Плана генералне регулације обухватају 

пречишћен текст основног Плана генералне  регулације  насељеног 

места Бездан   („Сл.лист општине Сомбор“,бр.3/2008) са унетим 
изменама и допунама. 

Члан 2. 

 Измене и допуне Плана генералне регулације обухватају 
следећи простор обраде: грађевинско подручје насељеног места 

Бездан дефинисано Планом генералне регулације за насељено место 

Бездан (“Сл.лист општине Сомбор“, бр. 3/2008). 
 

Члан 3. 

 Изменe и допуне Плана генералне регулације,  број 
техничког дневника  24/15, израђене од стране  ЈП „Урбанизам“ 

Сомбор, саставни су  део ове одлуке. 

 

Члан 4. 

 Циљ израде Измена и допуна Плана генералне регулације 

насељеног места Бездан је  преиспитивање граница грађевинског 
подручја  насељеног места у циљу рационалног и економичног 

коришћења земљишта, дефинисање просторних услова изворишта са 

проширењем грађевинског реона за постојећи комплекс изворишта 

реонског значаја, промена намене простора на јужном делу  насеља 

за потребе радне зоне, дефинисање просторних услова  мешовитих 

услужних функција на простору постојећег млина, дефинисање 
просторних услова планиране обилазнице, дефинисање нових 

просторних услова за функције спорта и рекреације на западном делу 
насеља, дефинисање услова за реконструкцију моста на Великом 

Бачком каналу, проширење зона породичног становања на западном 

делу насеља у блоку бр. 26, корекција граница грађевинског 
земљишта на северном делу насеља, проширење постојеће зоне 

породичног становања на северном делу насеља, дефинисање 

просторних услова за обезбеђење уређених зелених површина између 
планираних радних зона и породичног становања на јужном делу  

насељња у блоку бр. 38, дефинисање просторних услова пречистача 

отпадних вода насеља. те сагледавање и усклађивање правила 
уређења и грађења ПГР  са правилима дефинисаним  Просторним 

планом града Сомбора. 

 

Члан 5. 

 За Измене и допуне Плана генералне регулације, у складу 

Одлуком о неприступању изради извештаја о стратешкој процени 
утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације на животну 

средину коју доноси надлежни орган за припрему плана по 

претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за послове 
заштите животне средине градске управе града Сомбора бр.                      

V-501-33/2014 од 31.03.2014. није обавезна израда стратешке процене 

утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације на животну 
средину. 

Члан 6. 

 Измене и допуне План генералне регулације састоје се из: 
текстуалног дела који се објављује у Службеном листу града 

Сомбора  и графичких прилога. 

 Текстуални део обухвата следеће  делове: општа 
документација, општи део плана, плански део (правила уређења и 

правила грађења) 

 Графички део плана  обухвата следеће прилоге: Извод из 
Просторног плана града Сомбора, Анализа постојећег стања са 

претежном наменом површина и површина јавне намене, План 

намене површина са поделом на површине јавне и остале намене, 

План саобраћајне инфраструктуре са елементима регулације и  

нивелације, и план урбанистичке регулације, План електро-

енергетске  и гасоводне инфраструктуре, План водопривредне  и  
комуналне инфраструктуре,  План телекомуникационе  и КДС 

инфраструктуре, Спровођење плана. 

 

Члан 7. 

 По доношењу, Измене и допуне Плана генералне 

регулације се ради потписивања, оверавања и архивирања израђују у 
пет примерака у аналогном и у пет примерака у дигиталном облику. 

 Све примерке Измене и допуне Плана генералне 

регулације у аналогном облику пре оверавања потписују: овлашћено 
лице предузећа које је израдило план, одговорни урбаниста који је 

руководио израдом плана и овлашћено лице органа надлежног за 

његово доношење.  

Члан 8. 

 Потписане Измене и допуне Плана генералне регулције  у 

аналогном облику оверавају: предузеће које је израдило план, 
одговорни урбаниста који је руководио израдом плана и орган 

надлежан за његово доношење.  

 

 

Члан 9. 

 Један примерак потписаних и оверених Измена и допуна 

Плана генералне регулације у аналогном облику и један примерак у 
дигиталном облику чува се у архиви Скуптшине града Сомбора.  

 По један примерак потписаних и оверених Измена  допуна 

Плана генералне регулације у аналогном облику и један примерак у 
дигиталном облику доставља се органу надлежном за његово 

спровођење, обрађивачу и ЈП „Дирекција за изградњу града 

Сомбора“ Сомбор. 

Члан 10. 

 Након доношења ове Одлуке обезбеђује се увид јавности у 

Измене и допуне Плана генералне регулације објављивањем Измена 
и допуна Плана генералне регулације на званичној интернет 

страници града Сомбора, и у згради Скупштине града Сомбора.  

 

Члан 11. 

 Након ступања  на снагу ове Одлуке, Измене и допуне 

Плана генералне регулације ће бити достављене Републичком 
геодетском заводу ради евидентирања у Централном регистру 

планских докумената.  

 

Члан 12. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном листу града Сомбора“. 
 

РС-АПВ                             
СКУПШТИНА ГРАДА                            ПРЕДСЕДНИК 

Број: 350-63/2016-I     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

Дана: 23.06.2016.год.                Прим.др Зоран Парчетић, с.р. 
          С о м б о р 

 

 
 98. На основу чл.35. став 7.  Закона о планирању и 

изградњи ("Сл. гласник РС" бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука 

УС, 24/11,121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука 
УС,132/14 и 145/14) и чл. 38. Статута града Сомбора („Сл. лист града 

Сомбора“, бр. 2/08, 6/13 и 4/15) Скупштина града Сомбора је на 2. 

седници одржаној дана 23.06.2016. године донела  

 

О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА РАСТИНА 

 

Члан 1. 

      Овом Одлуком  доносе се Измене и допуне Плана 

генералне регулације насељеног места Растина  (у даљем тексту:  

Измене и допуне Плана генералне  регулације). 
       Измене и допуне Плана генералне  регулације обухватају 

пречишћен текст основног Плана генералне  регулације  насељеног 

места Растина („Сл.лист Града Сомбоса“,бр.2/2008) са унетим 
изменама и допунама. 

Члан 2. 

       Измене и допуне Плана генералне регулације обухватају 
следећи простор обраде: грађевинско подручје насељеног места 

Растина дефинисано Планом генералне регулације за насељено место 

Растина („Сл.лист града Сомбора“,  бр. 2/2008), грађевинско 
земљиште ван грађевинског подручја насеља планирано за 

постројење за пречишћавање отпадних вода на катастарским 

парцелама број 564, 563/1, 563/2, 563/3 К.О. Растина и земљиште 

планирано за заштитно зеленило у ванграђевинском подручју насеља 

на катасрарским парцелама број 473, 474 и 573 К.О. Растина са делом 

мелиорационог канала 39.   

Члан 3. 

          Изменe и допуне Плана генералне регулације,  број 

техничког дневника  182/13, које је израдио ЈП „Урбанизам“ Сомбор,  
саставни су  део ове одлуке. 

Члан 4. 

        Циљ израде Измена и допуна Плана генералне регулације 
насељеног места Растина је  преиспитивање граница грађевинског 

подручја  насељеног места у циљу рационалног и економичног 

коришћења земљишта, планско дефинисање правила уређења и 
правила грађења у функцији проширења капацитета саобраћајне 

инфраструктуре реконструкцијом и проширивањем коловоза, 

реконструкција система водоснабдевања, изградња канализационе 
мреже за атмосферске и отпадне воде, изградња уређаја за 

пречишћавање отпадних вода, обезбеђивање простора и комунално 

опремање радне зоне и пољопривредног комплекса те сагледавање и 
усклађивање правила уређења и грађења ПГР  са правилима 

дефинисаним  Просторним планом града Сомбора. 
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Члан 5. 

         За Измене и допуне Плана генералне регулације у складу 

са чланом  5. Одлуке о изради Измена и допуна Плана генерале 
регулације насељеног места Растина („Сл. лист града Сомбора“, бр. 

5/2013),   а према Одлуци о  неприступању стратешкој процени 

утицаја на животну средину   Измена и допуна Плана генералне 
регулације за насељено место  Растина  по претходно прибављеном 

мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине 

Градске управе града Сомбора бр. 501-25/2013-V,  није обавезна 
израда стратешке процене утицаја измена и допуна Плана генералне  

регулације плана на животну средину. 

 

   Члан 6. 

          Измене и допуне Плана генералне  регулације састоје се из:  

текстуалног  дела  који се објављује у Службеном листу града 
Сомбора,  и графичког дела.  

        Текстуални део обухвата следеће  делове: општа 

документација, полазне основе плана и  плански део (правила 
уређења и правила грађења). 

         Графички део плана  обухвата следеће прилоге: Извод из 

Просторног плана града Сомбора, Анализа постојећег стања са 

претежном наменом површина и површина јавне намене, План 

намене површина са поделом на површине јавне и остале 

намене,План саобраћајне инфраструктуре са елементима регулације и  
нивелације, План енергетске инфраструктуре, План водопривредне  и  

комуналне инфраструктуре, План телекомуникационе 
инфраструктуре, Спровођење плана. 

 

Члан 7. 

            По  доношењу,  Измене и допуне Плана генералне  

регулације се ради  потписивања, оверавања  и архивирања израђује у 

пет  примерка у аналогоном облику,  и  у пет  примерка у дигиталном 
облику. 

           Све примерке Измене и допуне Плана генералне  

регулације  у аналогном облику  пре оверавања потписују: овлашћено 
лице  предузећа које је израдило план, одговорни урбаниста који је 

руководио израдом плана и овлашћено лице органа надлежаног  за 

његово доношење.   
 

Члан 8. 

             Потписане Измене и допуне Плана генералне  регулације у 
аналогном облику оверавају: предузеће које је израдило план, 

одговорни урбаниста који је руководио израдом плана и орган 

надлежан за његово доношење. 
 

Члан 9.  
         Један примерак потписаних  и оверених Измена и допуна 
Плана генералне  регулације у аналогном облику и један примерак у 

и дигиталном облику чува се у архиви Скупштине града Сомбора. 

         По један примерак потписаних  и оверених Измена и 
допуна Плана генералне  регулације  у аналогном облику и један 

примерак у  дигиталном облику доставља се органу надлежном за 

његово спровођење, обрађивачу и ЈП „Дирекција за изградњу града 
Сомбора“. 

Члан 10. 

 Након доношења ове Одлуке, обезбеђује се увид јавности у 
Измене и допуне Плана генералне  регулације  објављивањем Измена 

и допуна Плана генералне  регулације на званичној интернет 

страници града Сомбора,  и   у згради Скупштине града Сомбора. 

 

Члан 11. 

            Након ступања на снагу ове Одлуке, Измене и допуне Плана 
генералне  регулације  ће бити достављене  Републичком геодетском 

заводу ради евидентирања у Централном регистру планских 

докумената.  
   

   Члан 12. 
           Ова одлука ступа на снагу даном доношења и  објавиће се  у „ 
Службеном листу града Сомбора“. 

      

РС-АПВ                             
СКУПШТИНА ГРАДА                            ПРЕДСЕДНИК 

Број: 350-64/2016-I     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

Дана: 23.06.2016.год.                 Прим.др Зоран Парчетић, с.р.  
          С о м б о р 

 

 
 99. На основу члана 46. став 1. и 6. Закона о планирању и 

изградњи ("Сл. гласник РС" бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука 

УС, 24/11,121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука 

УС,132/14 и 145/14), члана 31. и 32. Правилника о садржини, начину 

и поступку  израде  докумената просторног и урбанистичког 

планирања   („Сл. гласник РС“, бр. 64/15)  и члана 38. Статута града 

Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр.2/08,  6/13 и 4/15), Скупштина 
града Сомбора је на 2. седници одржаној дана 23.06.2016. године 

донела 

 

О Д Л У К У 

 О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ГАКОВО  

 

Члан 1. 

       Овом Одлуком приступа се изради измена и допуна Плана 
генералне регулације насељеног места Гаково  (у даљем тексту:  

измене и допуне  Планa генералне  регулације). 

 

Члан 2. 

          Оквирна граница обухвата измена и допуна Плана 

генералне регулације просторно обухвата целокупну територију 
грађевинског подручја утврђеног за ПГР  насељеног места  Гаково  

(„Сл. лист града Сомбора“, бр. 2/2008) 

 Граница грађевинског реона насеља почиње на северу у 

тачки брoj 1 која се налази 100 м источно од источне стране појаса 

асвалтног пута за Риђицу а на међи између парцела број 3348 и 

3349.Од тачке брoj 1 граница наставља према југу сече парцеле број 
3349, 3350, 3351 и 2935 у дужини око 105 м долази до тачке број 

2.Тачка број 2 налази се на тромеђи парцела број 67, 68/2 и 2935.Од 
тачке бр. 2 граница се ломи према истоку иде дужином око 915 м, 

прати јужну међу парцеле 2935 до тачке бр. 3.Тачка бр. 3 се налази на 

четворомеђи парцела 183, 184, 2935 и 196.Од тачке број 3 граница 
скреће на југ у дужини око 280 м прати источну међу парцеле 196 до 

тачке брoj 4. Тачка брoj 4 се налази у пресеку продужетка источне 

међе парцеле број 196 тј. пута и северне међе парцеле брoj 1268. Oд 
тачке бр. 4 граница скреће према југозападу у дужини око 130 м сече 

парцелу 1268 до тачке брoj 5 којa се налази 7 м јужно од тромеђе 

парцела 1263, 1268 и 1264 на источној међи парцеле број 1263.Од 
тачке број 5 граница се ломи према југу, прати источне међе парцела 

број 1263 и 1273 у дужини око 285 м до тачке бр. 6 која се налази 55м 

северно од тромеђе парцела 1272, 1273 и 1274.Од тачке број 6 
граница селоми према истоку сече парцеле 1272 и 1275, затим 

наставља северном међом парцеле 1275 у дужини око 165 м до тачке 

број 7, која се налази на тромеђи парцела број 4505, 6217 и 1275.Од 
тачке број 7 граница се ломи према југу и прати источну међу 

парцела 1275 и 1276 у дужини око 382 м до тачке број 8.Тачка број 8 

се налази на тромеђи парцела 1276, 1685 и 4504.Од тачке број 8 
граница се ломи према југозападу у дужини око 153 м, сече парцелу 

1276, 1685, 1686 и 1666, затим наставља северном међом парцеле 

1683, до тачке број 9 која се налази 25 м источно од тромеђе парцела 
1682, 1684/1 и 1683.Од тачке број 9 граница се ломи према југу у 

дужини око 165 м сече парцела 1683, 1681, 1679, 1677/1, 1675,1673, 

1671, 1669, 1667, долази дотромеђе парцела бр. 1667/2, 1667/1 и 1666, 
где се налази тачка број 10.Од тачке број 10 граница скреће према 

југоистоку, сече парцелу број 1666 у дужини од 26 м до тачке број 11 

која се налази у северозападном углу парцеле број 1688.Од тачке број 
11 граница скреће према југу у дужини око 203 м прати источну међу 

парцеле 1666 затим сече парцеле 1689 и 1690 до тачке број 12 19која 

се налази на левој ивици коловоза тврдог пута чији је парцелни број 
1690.Од тачке број 12 граница скреће према истоку у дужини око 22 

м, сече тврди пут ипрелази на десну ивицу коловоза где се налази 

тачка број 13.Од тачке број 13 граница се ломи према југу у дужини 

око 187 м, прати западну међу парцеле 1694 до тачке број 14 која се 

налази на тромеђи парцела 1694, 1718 и 1720.Од тачке број 14 

граница иде према истоку у дужини око 37 м, сеерном међом парцеле 
1720 до тачке број 15 која се налази на тромеђи парцела број 1720, 

1691 и 5080.Од тачке број 15 граница се ломи према југу у дужини 

око 190 м прати источне међе парцела 1720, 1722, 1724, 1726, 1728, 
1730, 1732, 1734, 1736, 1738 и 1739 до тачке број 16 која се налази на 

тромеђи парцела 1739, 5080 и 6237.Од тачке бр. 16 граница се ломи 

према западу у дужини око 30 м западном међом парцеле 1739 до 
тачке број 17 која се налази на тромеђи парцела 1739,2949 и 6237.Од 

тачке бр. 17 граница иде према југу у дужини око 412 м источном 

страном парцеле број 2946 до тачке број 18 која се налази на тромеђи 
парцела 2682, 2758 и 5121.Од тачке 18 граница наставља јузно и у 

дужини око 348 м источном страном парцеле 2758 до њеног 

југоисточног угла где се налаѕи тачка 19.Од тачке број 19 граница се 
ломи на запад око 264м где јужном страном сече парцелу број 2758 и 

долази до тачке број 20 која се налазина тромеђипарцела број2759, 

2758 и 2760.Од тачке број 20 граница се ломи на исток 92м северном 
страном парцеле број 2760 долази до североисточног угла парцеле 

2760а то је уједно тачка број 21.Од тачке број 21 граница иде западно 

у дужиниоко167 долази до западног угла објекта на парцели 2760 иде 

до тачке бр. 21.Од тачке број 21граница се ломи према северу у 



Страна 129               Службени лист града Сомбора                             Број 11 - 23.06.2016.  

 
дужини око 9западном страном пословног објекта,затим се ломи на 

запад око 10м, долази на тромеђу парцела 2759,2760,2761и ту је тачка 

22.Од тачке број 22граница наставља према западу око93м јужном 
страном парцеле гробља бр.2761, долази до таке 23 која представља 

тромедју парцела 2761,1990 и 2759.Тачка 23 граница се ломи на југ 

дужином око 440м прати источну страну парцеле пута бр 1990 и 
долази на њену југоисточном угла где се налази тачка 23А.20Од 

тачке 23 а граница се ломи на запад око 301m идејужном станом 

парцела 1990 и 2913 до југозападног угла 2913 где се налази тачка 
број 23Б.Од тачке 23Б граница иде на север око 2913 на западној 

међи парцеле 2912.Од тачке број 24 граница и даље наставља према 

западу у дужини око 495 м сече парцелу број 2914/2, до тачке број 25 
која се налази на тромеђи парцела 2914/2, 6302 и 6303.Од тачке број 

25 граница се ломи према северу у дужини око 265 м прати западне 

међе парела 2914, 2779, 2777, 2775, 2774, 2773, 2771, 2772, 2770, 
2768, 2766, 2764, 2762 до тачке број 26 која се налази на граничном 

камену чији је број 13489.Од тачке број 26 граница се ломи према 

западу у дужини око 375 м сече парцеле број 6142, 3727, 3726 и 3725 
до тачке број 27.Од тачке број 27 граница се ломи према северу у 

дужини око 380 м до тачке број 28 прати источне међе парцела 2034, 

2033, 2032, 2031, 2030, 2029, 2028, 2027 и 2026. Тачка број 28 се 

налази на тромеђи парцела 2025, 2026 и 2037/6.Од тачке број 28 

граница се ломи према западу у дужини око 215 м прати северну 

међу парцеле број 2026, сече парцеле 2013, 2010 и 1993, до тачке број 
29 која се налази 85 м северно од тромеђе парела 1998, 1999 и 1993 на 

источној међи парцеле 1998.Од тачке број 29 граница наставља на југ 
у дужини од 85 м источном страном парцеле број 1998 долази на 

тромеђу парцела број 1993, 1998 и 1999 и ту сеналази тачка број 

30.Од тачке број 30 граница се ломи према западу у дужини око 175 
м прати северну међу парцеле 1998, сече железничку пругу Риђица 

Сомбор парцеле број 1995, сече меки пут парцеле број 1996 до тачке 

број 31 која се налази на 50 м јужно од граничног камена број 36 на 
западној међи парцеле број 1995 тј. железничке пруге.Од тачке број 

31 граница се ломи према северу иде дужином око 560 м и прати 

западну међу парцеле број 1995 тј. железничке пруге до тачке број 
32.Од тачке број 32 границасе ломи према истоку око 274у дужини 

око 357 м сече парцеле број 1995, 789, 2920, 2921, 787 и 1993, до 

тачке број 33 која се налази 118 м северно од тромеђе парцела 1993, 
778 и 777, на западној међи парцеле број 777.Од табројграница се 

ломи према југу иде у дужини око 130 м 21источном страном 

парцеле број 1993, до тачке број 34 која се налази на тромеђи парцела 
1993, 778 и 777.Од тачке број 34 граница се ломи према истокуиде у 

дужини око 375 м прати јужну међу парцеле број 778 тј. канала 

затимсече канал чији је парцелни број 2922 до тачке број 35 која се 
налази 36 м северно од тромеђе парцела 2922, 775/5 и 829.Од тачке 

број 35 граница скреће према североистоку у дужини око 317 м, сече 

парцеле 775/5, 775/1, 775/7, 775/2, 775/3, 775/4, 845, 848 и 852 и 
долази до тачке број 36 која се налази 25 м западно од четворомеђе 

парцела 852, 851, 774 и 773 на источној међи парцеле број 852.Од 

тачке број 36 граница скреће према северу иде дужином око 810 м 
сече парцеле 774, 772, 770/1, 770/2, 768/1, 766, 764/1, 764/2, 762, 

760/1, 758, 756/3, 756/2, 756/1, 754/2, 753/2, 752/2, 752/1, 750, 749, 747, 

745, 743, 741, 739, 737, 735/1, 733, 731, 728, 727, 725, 723, 721, 719, 
717/2, 716, 715, 713, 711, 709, 707, 706, 704, 702, и 700 до тачке број 

37 која се налази 15 м источно од тромеђе парцела 2923, 699 и 700.Од 

тачке број 37 граница се ломи према истоку, иде дужином око 55м 
северном страном парцеле број 700 до тачке број 38.Тачка број 38 се 

налази 42 м западно од тромеђе парцела 700, 699 и 2924 на северној 

међи парцеле број 700.Од тачке број 38 граница се ломипремасеверу 

у дужини око 465 м сече парцеле 699, 698, 696, 2927, 694/3, 695, 693, 

692 и 2933/2 до тачке број 39.Тачка број 39 се налази 5 м источно од 

тромеђе парцела број 32, 34/1 и2933/2 на јужној међи парцеле 31/1.Од 
тачке број 39 граница се ломи према југозападу иде северном међом 

парцеле 2933/2 тј. Дунавском улицом у дужини око 62 м до тачке 

број 40 која се налази у јужном углу парцеле број 30.Од тачке број 40 
граница скреће према северу у дужини око 93 м прати западну међу 

парцеле 31 и 30 м до тачке број 41 која се налази на граничном 

камену број 46.Од тачке број 41 граница се ломи према североистоку 
иде дужином око 124 м прати северну међу парцеле број 30 до тачке 

број 42 која се налази на граничном камену број 47.Од тачке број 42 

граница се ломи према северу иде дужином око 80 м прати западну 
међу парцеле број 30, до тачке број 43 која се налази на граничном 

камену број 48. Одавде граница се ломи према североисток у иде 

дужином око 60 м северном међом парцеле број 22 до тачке број 44 
која се налази на граничном камену број 49.Од тачке број 44 граница 

се ломи према северу у дужини око 83 м, западном 22страном 

парцеле број 22 до тачке број 45 која се налази на тромеђи парцела 
21, 22 и 18.Од тачке број 45 граница се ломи према истоку прати 

северну међу парцела 21 и 19, затим сечепарцелу број 18 до тачке 

број 46 у дужини око 93 м.Тачка број 46 налази се 50 м западно од 

западне стране ул.Бледска парцеле број 2934. Од тачке број 46 

граница се ломи према северу иде дужином око 158 м сече парцеле 

18, 2 и 2935 до тачке број 47 која се налази 93 м источно од 

граничног камена број 50 на северној међи парцеле број 2935.Од 
тачке број 47 граница наставља западно око 78 м северном стрном 

парцеле број 2935 долази до тачке број 48 која се налази15 м источно 

од граничног камена број 50 а на међи између парцела број 2935 и 
6161.Од тачке број 48 граница се ломи на север око 132 м пресеца 

канал парцела број 6161 иде западном страном парцеле број 3399 и 

долази до тромеђе парцела 3399, 3397 и 6328 и ту се налази тачка 
број 49.Од тачке број 49 граница наставља источно у дужини око 220 

м прати северну страну парцеле број 3399 долази на тромеђу парцела 

3398, 3399 и 6176 и ту је тачка број 50.Од тачке број 50 граница се 
ломи на југ 17 м западном страном појаса пута за Риђицу парцела 

број 6176 долази до тачке број 51.Од тачке број 51 граница наставља 

источно око 130 м пресеца асфалтни пут за Риђицу парцела број 6176 
иде северном страном парцеле број 3349 и долази до тачке број 1 која 

је описана на почетку овог текста. 

 Оквирна граница Измен и допуна ПГР утврђује се као 
прелиминарна. 

Члан 3. 

         Услови и смернице за израду измена и допуна Плана 

генералне регулације за насељено место Гаково  су дефинисани 

Просторним планом града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 

5/2014) на основу утврђених просторних решења са планираним 
наменама простора и приказом саобраћајне и целокупне комуналне 

инфраструктуре.  

Члан 4. 

         За потребе израде измена и допуна Плана генералне 

регулације обезбедиће се ажурне геодетске подлоге израђене у 
размери 1:1000, 1:2500 и 1:5000 од надлежне службе Републичког 

геодетског завода – Служба за катастар непокретности Сомбор.  

 

Члан 5. 

        Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите 

планског подручја огледаће се у принципима поштовања јединствене 
урбане матрице насељеног места Гаково  са циљем израде Измена и 

допуна Плана генералне регулације ради преиспитивања границе  

обухвата грађевинског подручја насељеног места у циљу 
рационализације коришћења грађевинског земљишта  те сагледавања 

и усклађивања правила уређења и грађења ПГР  са правилима 

дефинисаним  Просторним планом града Сомбора.  
Један од основних циљева дефинисаних Просторним 

планом Града Сомбора је обнова и уређење насељених места на 

одржив и друштвено рационалан начин. Неопходна  је економска, 
социјална и еколошка обнова села, којом би се омогућили 

квалитетнији услови живота у руралном подручју и повећала 

заинтересованост младих за рад и останак. Побољшањем 
комуникације између села и центара вишег реда, надоградњом 

постојеће и изградњом нове инфраструктуре и децентрализацијом 

јавних служби града Сомбора села ће се интегрисати у привредни, 
културни и социјални развој подручја.  

 

Члан 6. 

          Концептуални оквир измена и допуна Плана генералне 

регулације је планско дефинисање урбанистичких решења по 

претежно планираним наменама земљишта са дефинисањем правила 
уређења и правила грађења по зонама и целинама  за које није 

предвиђено доношење плана детаљне регулације.  

 

Члан 7. 

        Рок за израду измена и допуна Плана генералне регулације 

је 30.12.2016.године. 

Члан 8. 

       Средства за израду Измена и допуна Плана генералне 

регулације обезбеђена су  у буџету Града Сомбора са оквирном 
проценом трошкова у износу од 2.800.000,00 динара.  

 

Члан 9. 

          Носиоц израде измена и допуна  Плана генералне 

регулације је Град Сомбор.  

            Наручилац плана је ЈП „Дирекција за изградњу града 
Сомбора“ Сомбор, за рачун и у име  Града Сомбора.  

          Обрађивач измена и допуна  Плана генералне регулације је 

ЈП за просторно и урбанистичко планирање „Урбанизам“ и заштиту 
споменика културе Сомбор у складу са Одлуком о додељивању  

искључивог права за обављање делатности пружања услуга на које се 

Закон о јавним набавкама не примењује („Сл. лист града Сомбора“, 
бр. 10/2015). 

Члан 10. 

         Органи,организације и јавна предузећа, који су овлашћени 

да утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора и 
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изградњу објеката у фази израде измена и допуна Плана генералне 

регулације дужни су да по захтеву носиоца израде  измена и допуна 

Плана генералне регулације, у року од 30 дана, доставе све тражене 
податке, без накнаде.  

Члан 11. 

      Рани јавни увид, након доношења Одлуке о изради измена 
и допуна Плана генералне регулације објавиће се у јавном гласилу 

„Сомборске новине“ и на интернет страници Града Сомбора и трајаће 

15 дана од дана објављивања. 

Члан 12. 

      Нацрт измена и допуна  Плана генералне регулације биће 

изложен на јавни увид у трајању од 30 дана  у згради Скупштине 
Града Сомбора и Месној заједници Гаково.  

            О излагању Нацрта  измена и допуна Плана генералне 

регулације на јавни увид стара се носилац израде плана. 
         Рани јавни увид и јавни увид обавља Комисија за планове 

града Сомбора. 

          По обављеном јавном увиду, Комисија за планове 
сачињава извештај који садржи податке о извршеном јавном увиду, 

са свим примедбама и закључцима по свакој примедби, и исти 

доставља Обрађивачу Плана. 

 

Члан 13. 

         Саставни део ове Одлуке су: 
              - Решење  о неприступању изради извештаја о стратешкој 

процени утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације 
насељеног места Гаково   на животну средину донето  од стране 

Одељења за  комуналне послове градске управе града Сомбора 

бр.501-29/2016-V од 26.02.2016.године,  по претходно прибављеном 
мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине 

Градске управе града Сомбора бр. V-501-12/2016 од 

05.02.2016.године 
            - графички приказ оквирне границе дела обухвата Плана који 

се мења. 

Члан 14. 

          Елаборат измене и допуне  Планa генералне  регулације  

израдиће се у пет   примерка оригинала у аналогном и дигиталном 

облику,  који ће се по овери  доставити:  Скупштини града Сомбора  
као доносиоцу плана,  Одељењу за комуналне послове  градске 

управе града Сомбора, JП „Урбанизам“ Сомбор као обрађивачу 

плана, ЈП „Дирекција  за изградњу града Сомбора“ Сомбор и 
Републичком геодетском заводу ради евидентирања у Централном 

регистру планских докумената. 

 

Члан 15. 

     Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Сомбора“.  
       

РС-АПВ                             

СКУПШТИНА ГРАДА                            ПРЕДСЕДНИК 
Број: 350-65/2016-I     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

Дана: 23.06.2016.год.                 Прим.др Зоран Парчетић, с.р. 

          С о м б о р 

 

 100. На основу члана 46. став 1. и 6. Закона о планирању и 

изградњи ("Сл. гласник РС" бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука 
УС, 24/11,121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука 

УС,132/14 и 145/14), члана 31. и 32. Правилника о садржини, начину 

и поступку  израде  докумената просторног и урбанистичког 

планирања   („Сл. гласник РС“, бр. 64/15)  и члана 38. Статута града 

Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр.2/08,  6/13 и 4/15), Скупштина 

града Сомбора је на 2. седници одржаној дана 23.06.2016. године 
донела 

 

О Д Л У К У  

О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА  БАЧКИ БРЕГ   

 

Члан 1. 

       Овом Одлуком приступа се изради измена и допуна Плана 

генералне регулације насељеног места Бачки Брег  (у даљем тексту:  
измене и допуне  Планa генералне  регулације). 

 

Члан 2. 

          Оквирна граница обухвата измена и допуна Плана 

генералне регулације  просторно обухвата целокупну територију 

грађевинског подручја утврђеног за  ПГР  насељеног места  Бачки 
Брег („Сл. лист града Сомбора“  бр. 2/2008). 

 Граница грађевинског реона  насељеног места почиње на 

северном делу насеља са тачком број 1 која се налази на тромеђи 

парцела број 43,1417 и 3434.Од тачке број 1 граница наставља 

источно око 78м северном страном парцела број 43 и 42, долази на 

тромеђу парцела број 42, 1418 и 3508 и ту се налази тачка број 2. Од 

тачке број 2 граница се ломи јужно око 65м ,долази на тромеђу 
парцела број 46, 48 и 934 и ту се налази тачка број 3.Од тачке број 3 

граница се ломи на исток и у дужини око 78м пресеца асфалтни пут 

за државну границу и даље иде јужном страном парцеле број 1419 где 
се на тромеђи са парцелама број 1 и2 налази тачка број 4.Од тачке 

број 4 граница наставља јужно изломљеном линијом укупне дужине 

око 104м источном страном парцела број 1 и 38 пресеца парцелу број 
36 , наставља источном страном парцела број 34,29 пресеца парцелу 

број 25 и долази на тромеђу парцела број 25, 18 и 15 и ту се налази 

тачка број 5.Од тачке број 5 граница се ломи на исток око 62м јужном 
страном парцела број 25 и 26 до тромеђе парцела број 11, 13 и 26 где 

се налази тачка број 6.Од тачке број 6 граница наставља јужно око 

155м источном страном парцела број 13, 12, 10 у продужетку пресеца 
улицу Огњена Прице (парцела број 937), затим пресеца и парцелу 

број 629 на двадесет метара удаљености од парцеле 628 и долази до 

тачке број 7. Тачка број 7 налази се на 20м удаљености источно од 
северозападног угла парцеле број 1494.Од тачке број 7 граница се 

ломи западно 20м , где се у северозападном углу парцеле број 1494 

налази тачка број 8.Од тачке број 8 граница наставља јужно 

изломљеном линијом око 250м источном страном парцела број 

629,1491, 1490/1 и 3516 долази до тачке број 9 која се налази на 

граничном камену број 17односно на тромеђи парцела број 931, 3516 
и 3447/4.Од тачке број 9 граница се ломи на исток око 25м иде 

северном страном парцеле број 931, тј. пресеца железничку пругу за 
Б.Брег и долази до парцеле број 1528 где се на граничном камену број 

18 налази тачка број 10.Од тачке број 10 граница се ломи на југ у 

дужини око 197мдолази на тромеђу парцела број 931, 861 и 1528 где 
се на граничном камену број 19 налази тачка број 11.Од тачке број 11 

граница се ломина исток око78 м, долази до тачке бр. 12 која се 

налази на тромеђи парцела 1541,1534/1 и 861. Од тачке 12 граница 
наставља јужно око 80 м, иде западном страном парцеле 1541 до 

њеног југозападног угла где се налази тачка бр. 13. Од тачке 13 

граница се ломи на исток у укупној дужини око 110м, иде северном 
страном гробља, парц. бр. 861,до њеног северо-источног угла где се 

налази тачка 13А. Од тачке 13А граница наставља источно око 290 м, 

пресеца парцелу бр. 1544, долази до њене источне стране где се у 
ломној тачки налази тачка бр. 14. Од тачке бр. 14 граница скреће на 

југ у дужини око 285м источном страном парцеле 1544,долази до 

тромеђе парцела 1544, 1588 и 893 тј. до тачке 14А.Од тачке 14А 
граница наставља јужно око 180м источном страном парцела 893 и 

892 пресеца пут(парцела број 3526) прати источну страну парцеле 

број 2754 до њеног југозападног угла, односно до тромеђе парцела 
број 2754, 2752 и 3525 и ту се налази тачка број 15.Од тачке број 15 

граница се ломи на север и северозапад у укупној дужини од око 

110м иде западном страном парцеле 2754 затим северном страном 
парцеле 3525 и 2755 где се са парцелама број 895 и949 налази 

тромеђа и тачка број 16.Од тачке број 16 граница наставља 

југозападно око 151м јужном страном парцела број 895, 949 и 930 до 
тромеђе парцела број 930, 2843 и 3522 и ту се налази тачка број 17.18. 

Од тачке број 17 граница се ломи на северозапад и изломљеном 

линијом у укупној дужини око 395м иде западном страном 
парцелабро930, 929, 927, 925, 923/2, 923/1 и 922 пресеца парцелеброј 

921, 918, 915, 913,911југозападном страном парцела број 901, 900 и 

20м парцелом број 899 долази до тачке број18.Од тачке број 18 
граница се ломи према западу у дужини око 91м пресеца железничку 

пругу (парцела број 931) делом улицу (парцела број 932) и наставља 

северном страном парцеле број 827 до тромеђе парцела 827, 832 и 

834 и ту се налази тачка број19.Од тачке број 19 граница наставља 

северозападно па западно у укупној дужини око 78м идеисточном 

страном парцела број 832и 838, затим северном страном парцеле број 
838 долази на тромеђу парцела број 838, 839 и 840 и то је тачка број 

20.Од тачке број 20 граница се ломи на југ у дужини око 187м 

пресеца парцеле број 838, 831, 829, 822, 820, 818/2, 817, 814 и 815 и 
долази до парцеле број 810 где се налази тачка број 21.Тачка број 21 

је 75м удаљена источно од источне стране улице Колутске.Од тачке 

број 21 граница и даљенаставља јужно у дужини око 245м пресеца 
парцеле број 810, 809, 802, 800, 798, 796 и 795 долази на тромеђу 

парцела број 793, 795 и 2855 , а то је тачка број 22.од тачке број 

22границанаставља и даље јужно изломљеном линијом у укупној 
дужини око 204м иде источном станом парцела број 793, 791, 789 и 

њеном јужном страном на запад и поново на југ источном страном 

парцела број 787 и 76, пресеца парцеле број 2861 и 2862 и долази до 
парцеле број 2863, где се налази тачка број 23. Тачка број 23 је 100 м 

источно удаљена од источне стране асфалтног пута (парцела број 

3480/1), а налази се на међи парцела 2862 и 2863.Од тачке број 23 
граница се ломи на запад и изломљеном линијом у дужини око 124м 

иде јужном страном парцеле број 2862 затим пресеца асфалтни пут 

(парцела број 3480/1) , долази на тромеђу парцела број 2933, 3480/1 и 

3484 и ту се налази тачка број 24.Од тачке број 24 граница наставља 
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северозападно изломљеном линијом најпре сече парц. 3484 око 30м и 

даље наставља источном страном пута парц. 3484 и у укупној дужини 

око 590м долази на тромеђу парцела 3487,3484 и2950 и ту се се 
налази тачка бр. 25. Од тачке бр. 25 граница селоми на југ око 22м 

пресеца парцеле3484 и 2964 долази на тромеђу парцела 2975,2976 и 

2964 и ту се налази тачка бр. 25А.Од тачке бр. 25А граница наставља 
западно изломљеном линијом око 227м, иде јужном страном парцеле 

2964 пресеца парцелу 2964 око 13м, долази до источне стране пута 

парц. 3477 где се налази тачка бр. 25Б.Од тачке бр. 25Б граница се 
ломи на север око 50м прати источну страну пута парц 3477 пресеца 

пут парц. бр. 3484 и долази до тачке бр. 25Ц која је тромеђа парцела 

358/1,358/2 и 3484.Од тачке 25Ц граница наставља северозападно 
изломљеном линијом око 540 и источном и северном страном пута 

(парцела број 3484 и 3494) и долази на тромеђу парцела број 232,936 

и 3494 , а то је уједно и тачка број 26.Од тачке број 26 граница 
наставља северозападно и у дужини око 355м прати северну страну 

парцела број 3495 и 3091 и долази на тромеђу парцела број 201/2,202 

и 3091 и ту се налази тачка 27.Од тачке број 27 граница се ломи 
североисточно изломљеном линијом у укупној дужини око 163м иде 

западном страном парцела број 202, 201/1, сече парцеле број 950 и 

200 и долази на тромеђу парцела број 198, 200 и 3496 и ту се налази 

тачка број 28. Од тачкеброј 28 граница наставља источно 

изломљеном линијом у дужини око 760 м јужном и југоисточном 

станом парцеле број 3496 и долази на тромеђу парцела број 107, 109 
и 3496 и то јетачка број 29.Од тачке број 29 граница се ломи 

југоисточно 40м међом између парцела број 109,107 и 106 долази до 
тачке број 30.Од тачке број 30 граница наставља североисточно 

правом линијом од око 271м пресеца парцеле број 105, 103, 102,100, 

98, 96, 93,91, 90, 88, 84, 82, 78 и 77 иде још око 24м северном страном 
парцеле број 74 и долазина четворомеђу парцела број 72, 73, 74 и 75 и 

ту се налази тачка број 31.Од тачке број 31 граница се ломи на север 

и у дужини око 200м иде западном страном парцеле број 73 затим 
пресеца канал и пут (парцела број 3425 и 3501) иде западном страном 

парцеле број 1265 и долази на четворомеђу парцела број 1263, 1264, 

1265 и 1266 и ту се налази тачка број 32.19�Од тачке број 32 граница 
наставља на исток изломљеном линијом око 255м, иде северном 

страном парцела број 1265, 1270 , 1271, 1276 пресеца пут парцела 

број 3502, северном станом парцеле број 67 и 66(канала) и долази на 
четворомеђу парцела број 51, 53, 66 и 3434 и то је тачка број 33.Од 

тачке број 33 граница се ломи на север изломљеном линијом око 96м, 

иде западном страном парцела број 51, 49, 47, 45 и 43 и долази на 
тачку број 1 која је описана на почетку.  

 Оквирна граница Измен и допуна ПГР утврђујe се као 

прелиминарна. 
 

Члан 3. 

         Услови и смернице за израду измена и допуна Плана 
генералне регулације за насељено место Бачки Брег  су дефинисани 

Просторним планом града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 

5/2014) на основу утврђених просторних решења са планираним 
наменама простора и приказом саобраћајне и целокупне комуналне 

инфраструктуре.  

 

Члан 4. 

         За потребе израде измена и допуна Плана генералне 

регулације обезбедиће се ажурне геодетске подлоге израђене у 
размери 1:1000, 1:2500 и 1:5000 од надлежне службе Републичког 

геодетског завода – Служба за катастар непокретности Сомбор.  

 

Члан 5. 

        Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите 

планског подручја огледаће се у принципима поштовања јединствене 
урбане матрице насељеног места Бачки Брег са циљем израде Измена 

и допуна Плана генералне регулације ради преиспитивања границе  

обухвата грађевинског подручја насељеног места у циљу 
рационализације коришћења грађевинског земљишта  те сагледавања 

и усклађивања правила уређења и грађења ПГР  са правилима 

дефинисаним  Просторним планом града Сомбора.   
 Један од основних циљева дефинисаних Просторним 

планом Града Сомбора је обнова и уређење насељених места на 

одржив и друштвено рационалан начин. Неопходна  је економска, 
социјална и еколошка обнова села, којом би се омогућили 

квалитетнији услови живота у руралном подручју и повећала 

заинтересованост младих за рад и останак. Побољшањем 
комуникације између села и центара вишег реда, надоградњом 

постојеће и изградњом нове инфраструктуре и децентрализацијом 

јавних служби града Сомбора села ће се интегрисати у привредни, 
културни и социјални развој подручја. 

 

 

 

Члан 6. 

          Концептуални оквир измена и допуна Плана генералне 

регулације је планско дефинисање урбанистичких решења по 
претежно планираним наменама земљишта са дефинисањем правила 

уређења и правила грађења по зонама и целинама  за које није 

предвиђено доношење плана детаљне регулације.  
 

Члан 7. 

        Рок за израду измена и допуна Плана генералне регулације 
је 30.12.2016.године. 

Члан 8. 

        Средства за израду Измена и допуна Плана генералне 
регулације обезбеђена су  у буџету Града Сомбора са оквирном 

проценом трошкова у износу од   3.000.000,00 динара.  

 

Члан 9. 

          Носиоц израде измена и допуна  Плана генералне 

регулације је Град Сомбор.  
            Наручилац плана је ЈП „Дирекција за изградњу града 

Сомбора“ Сомбор, за рачун и у име  Града Сомбора.  

          Обрађивач измена и допуна  Плана генералне регулације је 

ЈП за просторно и урбанистичко планирање „Урбанизам“ и заштиту 

споменика културе Сомбор у складу са Одлуком о додељивању  

искључивог права за обављање делатности пружања услуга на које се 
Закон о јавним набавкама не примењује („Сл. лист града Сомбора“, 

бр. 10/2015). 

Члан 10. 

         Органи,организације и јавна предузећа, који су овлашћени 

да утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора и 
изградњу објеката у фази израде измена и допуна Плана генералне 

регулације дужни су да по захтеву носиоца израде  измена и допуна 

Плана генералне регулације, у року од 30 дана, доставе све тражене 
податке, без накнаде.  

Члан 11. 

      Рани јавни увид, након доношења Одлуке о изради измена 
и допуна Плана генералне регулације објавиће се у јавном гласилу 

„Сомборске новине“ и на интернет страници Града Сомбора и трајаће 

15 дана од дана објављивања. 
 

Члан 12. 

      Нацрт измена и допуна  Плана генералне регулације биће 
изложен на јавни увид у трајању од 30 дана  у згради Скупштине 

Града Сомбора и Месној заједници Бачки Брег.  

            О излагању Нацрта  измена и допуна Плана генералне 
регулације на јавни увид стара се носилац израде плана. 

         Рани јавни увид и јавни увид обавља Комисија за планове 

града Сомбора. 
          По обављеном јавном увиду, Комисија за планове 

сачињава извештај који садржи податке о извршеном јавном увиду, 

са свим примедбама и закључцима по свакој примедби, и исти 
доставља Обрађивачу Плана. 

Члан 13. 

         Саставни део ове Одлуке су: 
              - Решење  о неприступању изради извештаја о стратешкој 

процени утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације 

насељеног места Бачки Брег на животну средину донето  од стране 
Одељења за  комуналне послове градске управе града Сомбора бр. 

501-27/2016-V  од 26.02.2016.године,  по претходно прибављеном 

мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине 

Градске управе града Сомбора бр. V-501-8/2016 од 05.02.2016. 

          - графички приказ оквирне границе дела обухвата Плана 

који се мења. 

Члан 14. 

          Елаборат измене и допуне  Планa генералне  регулације  

израдиће се у пет   примерка оригинала у аналогном и дигиталном 
облику,  који ће се по овери  доставити:  Скупштини града Сомбора  

као доносиоцу плана,  Одељењу за комуналне послове  градске 

управе града Сомбора, JП „Урбанизам“ Сомбор као обрађивачу 
плана, ЈП „Дирекција  за изградњу града Сомбора“ Сомбор и 

Републичком геодетском заводу ради евидентирања у Централном 

регистру планских докумената. 
 

Члан 15. 

     Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном листу града Сомбора“.  

 

РС-АПВ                             
СКУПШТИНА ГРАДА                            ПРЕДСЕДНИК 

Број: 350-66/2016-I     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

Дана: 23.06.2016.год.                 Прим.др Зоран Парчетић, с.р. 

          С о м б о р 



Страна 132               Службени лист града Сомбора                             Број 11 - 23.06.2016.  

 
 

 101. На основу члана 46. став 1. и 6. Закона о планирању и 

изградњи ("Сл. гласник РС" бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука 
УС, 24/11,121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука 

УС,132/14 и 145/14), члана 31. и 32. Правилника о садржини, начину 

и поступку  израде  докумената просторног и урбанистичког 
планирања   („Сл. гласник РС“, бр. 64/15)  и члана 38. Статута града 

Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр.2/08,  6/13 и 4/15), Скупштина 

града Сомбора је на 2. седници одржаној дана 23.06.2016. године 
донела 

 

О Д Л У К У  

О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ДОРОСЛОВО 

 

Члан 1. 

       Овом Одлуком приступа се изради измена и допуна Плана 

генералне регулације насељеног места Дорослово  (у даљем тексту:  
измене и допуне  Планa генералне  регулације). 

 

Члан 2. 

          Оквирна граница обухвата измена и допуна Плана 

генералне регулације просторно обухвата целокупну територију 

грађевинског подручја утврђеног за  ПГР  насељеног места  
Дорослово  („Сл. лист града Сомбора“, бр. 2/2008) 

 Граница грађевинског рејона почиње од тачке бр. 1 која се 
налази на северозападу у северозападном углу парцеле 2333 иде 240 

м према северу северозападном страномпарцеле 2333 до тачке бр. 2 

која се налази на тромеђи парцела 2335, 2333 и 1758. Ту се граница 
ломи према југоистоку источномстраном парцеле 2933, 

североисточном страном парц. 238 у дужини од 290 м до прелома 

број бр.3 који се налази на тромеђипарцела198, 200 и 238. Овде се 
граница ломи према североистоку у дужини око 546 м до тачке бр. 4 

која се налази на северном углу парцеле 148. Ту граница скреће 

према северозападу иде 44 м западном страном парцеле бр. 1531 и 
1541 до тачке бр. 5 која се налази у западном углу парцеле бр. 1541. 

Овде се граница ломи према североистоку иде око 682м северном 

међом парцеле број 1541 1545, 1и 1796 до тачке бр. 6Акоја се налази 
на тромеђипарцела 1795,1796 и 2270.Ту се граница ломи према југу и 

иде Западном страном парцеле бр. 2270 око288 м до тромеђе парцела 

2272,2270 и 2271 и ту се налази тачка бр.6Б. Одавдеграница наставља 
југозападно око 280 м. Јужном страном парцеле 2271 долази до тачке 

6Цкоја се налази на тромеђи парцела 2271,2272 и 1549. Одавде се 

граница ломи према југу источном страном меког пута Оџаци 
Сомбор који носи парцел. број 1549 у дужини од 820м до тачке број 

7која се налази 235 м северно од јужне стране парцеле 1549 а на 

њеној источнојстрани. Овде се граница ломи према југозападуу 
дужини од 792 м при том сече парцеле 1549 , 592/2, 593, 594, 595/1, 

595/2, 596, 597/1, 597/2, 598, 599, 600, 601, 603, 604, 605, 606, 607, 

609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 620, 621, 623, 624, 625, 
627, 628, 629,630, 631, 632, 633, 634,635, 636, 637, 638, 639, 640 и 642 

до тромеђе парцеле 642 , 1549 и 645 где се налази тачка број 8. Овде 

се граница ломи према југозападу у дужини од 53 м иде јужном 
страном парцеле 645 до тачке бр. 9 која се налази на тромеђи парцела 

645, 1549 и 1551. Ту се граница ломи према југоистоку у дужини од 

35 м источном страном парцеле 1551 до тачкеброј 10 која се налази 
35 м јужно од тромеђе парцела 645, 1549 и 1551. Овде раница скреће 

према југу иде 565 м при том сече парцелу 1551 а затим наставља 

источном страном пољског пута чији је парцелни број 1554 до тачке 

број 11 која се налази на тромеђи парцела 1554, 1555 и 3246. Ту се 

граница ломи према југу иде изломљеном линијом у дужини око210 

м пратећи источну страну улице Братствајединства парцела 1555 до 
тачке бр. 12 која се налази на тромеђи парцела 1555, 1459 и 3187. 

Овде граница скреће према југоистоку у дужини око 90м иде 

источном страном парцеле 1459 до тачке бр. 13 која се налази на 
тромеђи парцела 1459, 1461 и 3187. Ту граница скрећерема истоку 

иде око 48 м северном страном парцеле бр. 1461 до тачке број 14 која 

се налази на североисточном углу парцеле 1461. Одавде граница се 
ломи према југу иде око126м источном страном парцела 1461, 1464, 

1465, 1469 и 1474 до тачке број 15 која се налази на југоисточном 

углу парцеле 1474 ту се граница ломи према западу иде 156 м право 
јужном страном парцела 1473, и 1472 21до тачке бр. 16 која се налази 

на тромеђи парцела 1472, 1556 и 3185. Овде се граница ломипрема 

југо-западу иде изломљеном линијом у дужини око 318м при том 
прати источну страну улице Ж.Зрењанина чији је парцелни број 1556 

до тачке бр. 17Акоја се налази на тромеђи парцела 3157, 3156 и 3667. 

Ту се граница ломи према западу у дужини од 208м најпре пресеца 
асф.пут за Оджаке парц бр.3667 затим иде јужном страном парцеле 

3065/2до тачке број 17Б која се налази на тромеђи парцела 3065/2, 

3066 и 3662.Одавде граница се ломи на североисток у дужини око 

170м.Прати источну страну канала парц. бр. 3662 долази до тачке 

17Ц која се налази на тромеђи парцела 3662,3059 и 1529. Одавде 

граница наставља западнооко 105 м. идолази до тачке бр. 18 која се 
налази најугозападном углу парцеле 1532.(канала).Ту се граница 

ломи према северозападу иде у дужини око 1300 м изломљеном 

линијом , при том прати западну страну канала Сомбор-Оџаци до 
тачке број 19. На тачки број 19 гранична линија се ломи 

премајугозападу иде око 132 м јужном страном парцеле 1075 и 1540 

до тачке број 20 која се налази у јужном углу парцеле 1540. Овде 
граница скреће према северозападу у дужини око 315 м југозападном 

страном парцеле број 1540 до тачке број 21 која се налази на 

четворомеђи парцела 2892, 2893, 3681 и 1540. Ту граница иде према 
северу прати западну страну парцеле број 1540 у дужини од 40 м до 

тачке број 22 која се налази на тромеђи парцела број 1059, 1540 и 

3681. Овде граница иде према северу, иде око 245 м западном 
страном пута чија је парцела број 1059 до тачке број 23 која се налази 

на тромеђи парцела 1059, 3681 и 2488. Ту се граница ломи према 

истоку иде у дужини од 235 м изломљеном линијом при том прати 
северну страну парцеле 1532 до тачке број 24 која се налази на 

четворомеђи парцела 1057, 1532, 3661 и 2338. Овде се граница ломи 

према североистоку иде 80 м прати северну страну парцеле 1057 до 

тачке бр.25. Тачка бр. 25 се налази на тромеђи парцела 1057, 1055 и 

2338. Ту граница скреће према северозападу око 14 м до тачке бр. 26 

која се налази у северозападном углу парцеле број 1055. Од тачке бр. 
26 граница наставља североисточно у дужини око 340 м до тачке бр. 

27 која се налази на тромеђи парцела 1030, 1028 и 2338. Овде се 
граница ломи према североистоку иде око 380 м изломљеном 

линијом при том прати западне стране парцела број 1028, 1026, 1024, 

1022, 1020, 1018, 1016, 1014, 1012, 1010, 1008, 1006, 1004, 1002 , 1000 
и 988 и долази до тачке број 28 која се налази на тромеђи парцела 

996, 998 и 2338. Ту граница скреће према северозападу око 10 м 

југозападном страном парцеле број 996 до њеног северозападног угла 
где се налази тачка број 29. Одавде граница скреће према северу 

кривудавом линијом у дужини око 172 м до тачке бр. 30 која се 

налази на тромеђи парцела број 982, 984 и 2338. Од тачке број 30 
граница иде према североистоку прати изломљеном линијом у 

дужини око 70 м западну страну парцеле број 984 до тачке број 31 

која се налази на тромеђи парцела број 984,1550 и 2338. Овде граница 
иде према северу прати западну страну улице Станка Опсенице чији 

је парцелни број 1550 у дужини око 147 м до тачке бр. 32 која се 

налази на тромеђи парцела 1550, 265 и 2338. Овде граница иде према 
југозападу источном страном парцеле бр. 265 тј. гробља у дужини од 

55 м до тачке број 33 која се налази на јужном углу гробља. Ту се 

граница ломи према северозападу иде 175 м западном страном 
гробља до тачке број 34 која се налази на тромеђи парцела 2338 , 

2337 и 265. На 22тачки број 34 гранична линија се ломи према 

североистоку иде 63 м северном страном парцеле бр. 265 до тачке 
број 35 која се налази на тромеђи парцела 265,1550 и 2337. Овде се 

граница ломи према североистоку иде око 22 м западном страном ул. 

С.Опсенице до тачке број 36. Тачка бр. 36 се налази на четворомеђи 
парцела 2333, 257, 1550 и 2337. Ту се граница ломи према 

северозападу иде око 40 м западном страном парцеле 2333 до тачке 

број 1 кој а се налази на тромеђи парцеле 2333, 1758 и 2337. 
 Оквирна граница Измена и допуна ПГР утврђујe се као 

прелиминарна. 

Члан 3. 

        Услови и смернице за израду измена и допуна Плана 

генералне регулације за насељено место Дорослово  су дефинисани 

Просторним планом града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 

5/2014) на основу утврђених просторних решења са планираним 

наменама простора и приказом саобраћајне и целокупне комуналне 

инфраструктуре.  

Члан 4. 

         За потребе израде измена и допуна Плана генералне 

регулације обезбедиће се ажурне геодетске подлоге израђене у 
размери 1:1000, 1:2500 и 1:5000 од надлежне службе Републичког 

геодетског завода – Служба за катастар непокретности Сомбор. 

  

Члан 5. 

        Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите 

планског подручја огледаће се у принципима поштовања јединствене 
урбане матрице насељеног места Дорослово  са циљем израде Измена 

и допуна Плана генералне регулације ради преиспитивања границе  

обухвата грађевинског подручја насељеног места у циљу 
рационализације коришћења грађевинског земљишта  те сагледавања 

и усклађивања правила уређења и грађења ПГР  са правилима 

дефинисаним  Просторним планом града Сомбора.   
        Један од основних циљева дефинисаних Просторним 

планом Града Сомбора је обнова и уређење насељених места на 

одржив и друштвено рационалан начин. Неопходна  је економска, 

социјална и еколошка обнова села, којом би се омогућили 
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квалитетнији услови живота у руралном подручју и повећала 

заинтересованост младих за рад и останак. Побољшањем 

комуникације између села и центара вишег реда, надоградњом 
постојеће и изградњом нове инфраструктуре и децентрализацијом 

јавних служби града Сомбора села ће се интегрисати у привредни, 

културни и социјални развој подручја.  
 

Члан 6. 

          Концептуални оквир измена и допуна Плана генералне 
регулације је планско дефинисање урбанистичких решења по 

претежно планираним наменама земљишта са дефинисањем правила 

уређења и правила грађења по зонама и целинама  за које није 
предвиђено доношење плана детаљне регулације.  

 

Члан 7. 

        Рок за израду измена и допуна Плана генералне регулације 

је 30.12.2016.године. 

Члан 8. 

        Средства за израду Измена и допуна Плана генералне 

регулације обезбеђена су  у буџету Града Сомбора са оквирном 

проценом трошкова у износу од  2.700.000,00 динара.  

 

Члан 9. 

          Носиоц израде измена и допуна  Плана генералне 
регулације је Град Сомбор.  

            Наручилац плана је ЈП „Дирекција за изградњу града 
Сомбора“ Сомбор, за рачун и у име  Града Сомбора.  

          Обрађивач измена и допуна  Плана генералне регулације је 

ЈП за просторно и урбанистичко планирање „Урбанизам“ и заштиту 
споменика културе Сомбор у складу са Одлуком о додељивању  

искључивог права за обављање делатности пружања услуга на које се 

Закон о јавним набавкама не примењује („Сл. лист града Сомбора“, 
бр. 10/2015). 

Члан 10. 

         Органи,организације и јавна предузећа, који су овлашћени 
да утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора и 

изградњу објеката у фази израде измена и допуна Плана генералне 

регулације дужни су да по захтеву носиоца израде  измена и допуна 
Плана генералне регулације, у року од 30 дана, доставе све тражене 

податке, без накнаде.  

Члан 11. 

      Рани јавни увид, након доношења Одлуке о изради измена 

и допуна Плана генералне регулације објавиће се у јавном гласилу 

„Сомборске новине“ и на интернет страници Града Сомбора и трајаће 
15 дана од дана објављивања. 

 

Члан 12. 

      Нацрт измена и допуна  Плана генералне регулације биће 

изложен на јавни увид у трајању од 30 дана  у згради Скупштине 

Града Сомбора и Месној заједници Дорослово.  
            О излагању Нацрта  измена и допуна Плана генералне 

регулације на јавни увид стара се носилац израде плана. 

         Рани јавни увид и јавни увид обавља Комисија за планове 
града Сомбора. 

          По обављеном јавном увиду, Комисија за планове 

сачињава извештај који садржи податке о извршеном јавном увиду, 
са свим примедбама и закључцима по свакој примедби, и исти 

доставља Обрађивачу Плана. 

 

Члан 13. 

         Саставни део ове Одлуке су: 

              - Решење  о неприступању изради извештаја о стратешкој 
процени утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације 

насељеног места Дорослово   на животну средину донето  од стране 

Одељења за  комуналне послове градске управе града Сомбора бр. 
501-28/2016-V   од 26.02.2016.године,  по претходно прибављеном 

мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине 

Градске управе града Сомбора бр. V-501-15/2016 од 
05.02.2016.године 

      - графички приказ оквирне границе дела обухвата Плана 

који се мења. 

Члан 14. 

          Елаборат измене и допуне  Планa генералне  регулације  

израдиће се у пет   примерка оригинала у аналогном и дигиталном 
облику,  који ће се по овери  доставити:  Скупштини града Сомбора  

као доносиоцу плана,  Одељењу за комуналне послове  градске 

управе града Сомбора, JП „Урбанизам“ Сомбор као обрађивачу 
плана, ЈП „Дирекција  за изградњу града Сомбора“ Сомбор и 

Републичком геодетском заводу ради евидентирања у Централном 

регистру планских докумената. 

 

Члан 15. 

     Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Сомбора“.  

  

РС-АПВ                             

СКУПШТИНА ГРАДА                            ПРЕДСЕДНИК 
Број: 350-67/2016-I     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

Дана: 23.06.2016.год.                 Прим.др Зоран Парчетић, с.р. 

          С о м б о р 

 

 

 102. На основу члана 46. став 1. и 6. Закона о планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС" бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука 

УС, 24/11,121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука 

УС,132/14 и 145/14), члана 31. и 32. Правилника о садржини, начину 
и поступку  израде  докумената просторног и урбанистичког 

планирања   („Сл. гласник РС“, бр. 64/15)  и члана 38. Статута града 

Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр.2/08,  6/13 и 4/15), Скупштина 
града Сомбора је на 2. седници одржаној дана 23.06.2016. године 

донел 

 

О Д Л У К У  

О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КОЛУТ 

 

Члан 1. 

      Овом Одлуком приступа се изради измена и допуна Плана 

генералне регулације насељеног места Колут  (у даљем тексту:  

измене и допуне  Планa генералне  регулације). 
 

Члан 2. 

         Оквирна граница обухвата измена и допуна Плана генералне 
регулације просторно обухвата целокупну територију грађевинског 

подручја утврђеног за  ПГР  насељеног места  Колут  („Сл. лист града 

Сомбора“, бр. 2/2008) 
        Граница грађевинског реона насељеног места Колут почиње на 

северном делу са тачком бр.1 која се налази на месту где продужени 

правац северне стране парцеле број 1417/1 , сече западну страну 
асвалтног пута за Б.Брег , парцеле број 3096.Од тачке број 1 граница 

наставља југоисточно у дужини око 80м пресеца пут , парцела број 

3096, иде северном страном парцеле 1417/1 долази до тромеђе парцела 
1417/1,1417/2 и 3097, а то је уједно и тачка 2. Од тачке број 2 граница 

се ломи према југу и у дужини око 105м иде источном страном 

парцеле број 1417/1, затим сече парцеле број 1418 и 1419 и долази до 
тачке број 3 која се налази на тромеђи парцела број 28,1419 и 1420.Од 

тачке број 3 , граница наставља југозападно, иде изломљеном линијом 

око 365м источном страном парцела број 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 
41, 42, 43, 44 ,45 и 46 и долпарцела број 46,47/2 и 1429 и то је тачка 

број 4.Од тачке број 4 граница се ломи на југ и у дужини око 214м сече 

парцеле број 47/2, 50/2, 52, 54, 55/2, 59, 61, 63, 65, 69 и долази на 
четворомеђу парцелаброј 69,71,72 и 74 и ту се налази тачка број 5.Од 

тачке број 5 граница и даље наставља јужно око 150м , пресеца 

парцеле број 74,77,76,79,81,83,85,87,89 и долази на тромеђу парцела 
број 89,91/1 и 1219 и то је уједно тачка број 6.Од тачке број 6 граница 

наставља источно изломљеном линијом око 425м најпре пресеца 

парцелу пољског пута број 1219 јужном страном парцеле пољског пута 
број 119, пресеца пољски пут (парцела број 1218) затим наставља 

његовом источном и јужном страном долази на тромеђу парцела број 

1218,144 и 145 и ту се 19налази тачка број 7.Од тачке број 7 граница се 

прво ломи југоисточно па источно и у укупној дужини око 337м прати 

међу парцеле број 145 и 148 пресеца железничку пругу (парцела број 

3056), иде јужном страном парцеле број 1488, пресеца парцелу пута 
број 3099 и долази до тромеђе парцела 3099,1605 и 159 и то је јуедно 

тачка број 8.Од тачке број 8 граница се ломи јужно и југозападно и 

изломљеном линијом дужине око 395м прати међу парцеле број 159 и 
долази на четворомеђу парцела број 159,1596/1,3151 и 1216 и ту се 

налази тачка број 9.Од тачке број 9 граница наставља јужно источном 

страном експропријационог појаса железничке пруге (парцела број 
1216) у дужини око 480м долази до тромеже парцела број 1216,1624 и 

3160 и ту се налази тачка број 10.Од тачке број 10 граница се ломи на 

запад у дужини око 208м иде јужном страном парцела број 1216 и 895 
долази до граничног камена број 15, а то је уједно тачка број 11.Од 

тачке број 11 граница наставља северозападно око 140м западном 

страном гробља (парцела број 895) до североисточног угла парцеле 
2434 и ту се налази тачка број 12.Од тачке број 12 граница се ломи 

југозападно око 265м иде северозападном страном парцела број 

2434,3165 и 2521 долази до тромеђе парцела број 2521,922,929 и ту се 
налази тачка број 13. Од тачке број 13 граница наставља југоисточно 

око 12м до угоисточног угла парцеле број 929 где се налази тачка број 

13а.Од тачке број 13а граница се ломи југозападно у дужини око 294м 

иде јужном страном парцеле број 929, 931, 933, 937, 940, 942, 944, 
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945/3, 947, 950, 952, 954, 956, 958 и 960 и долази на тромеђу парцела 

960,1166 и 3168 и ту на граничном камену број 21 налази се тачка број 

14.Од тачке број 14 граница наставља југозападно у дужини око 670м 
прати источном страном канала парцела број 1166 источном страном 

парцела 1168 и 1170 до тромеђе парцела број 1170,3170 и 1240 и ту се 

налази тачка број 15.Од тачке број 15 граница се ломи јужно 18 м 
источном страном парцеле број 1240 до тромеђе парцела 1240, 3170 и 

1175/1 и ту се налази број 16.Од тачке број 16 граница наставља 

западно кривом линијом око 37м јужном страном парцеле пута број 
1240 где се на тромеђи са парцелама 1172 и 1176/1 налази тачка број 

17.Од тачке број 17граница се ломи југоисточно у дужини око 480м  

иде источном страном парцела број 1172, 1173/2, 1175, 1185/1 сече 
парцелу 1187/2 источном страном парцеле 1189/2 сече парцеле број 

1192, 1193/2,1195/3 ,1197/2 ,1199/2,1201/2, 1203/3, 1205/2, 1209/1 

источном страном парцела број 1213 и 1215 до тромеђе парцела број 
1215,2574 и 2575 и ту се налази тачка број 18.Од тачке број 18 граница 

наставља западно око 90м иде јужном страном парцела 1215 и 1214 

пресеца асфалтни пут за Бездан под правим углом и долази до парцеле 
број 2580 и ту се налази тачка број 19.Од тачке број 19 граница се 

ломи северозападно и у дужини око 480м иде западном страном 

асфалтног пута (парцела број 3172) 20долази на тромеђу парцела 

1119,2587 и 3172 и ту се налази тачка број 20.Од тачке број 20 граница 

наставља југозападно око 82м долази до тачке број 21 која се налази на 

тромеђи парцела број 1121,2587 и 3050.Од тачке број 21 граница се 
ломи северозападно око 70м долази до тромеђе парцела број 1117/1, 

2588 и 3050 (канала) и то је уједно тачка број 22.Од тачке број 22 
граница се ломи на североисток око 33м долази на тромеђу парцела 

број 1117/1,1114/2 и3173 и ту се налази тачка број 23.Од тачке 

број23границанаставља северозападно изломљеном линијом у дужини 
око 584 м прати североисточном страном  пољског пута (парцела број 

3173), затим парцела 2592 и 2593 и долази на четворомеђи парцелу 

број 1057,1236,2593 и 3174 и ту се налази тачка број 24.Од тачке број 
24 граница наставља јужно 250м источном страном пута ( парцела број 

3174 ) долази до тачке број 25.Од тачке број 25 граница се ломи углом 

од 270   на запад и у дужини око 128м пресеца парцелу број 3174 и 
2594 и долази до канала (парцела број 3049) и ту се налази тачка број 

26.Од тачке број 26 граница наставља на север и у дужини око 256м 

иде западном страном парцеле број 2594, сече парцелу 3175 и даље 
западном страном пута (парцела број 1237) долази до тачке број 27.Од 

тачке број 27 граница се ломи на запад и у дужини око 156м пресеца 

парцелу број 1025 иде јужном страном парцела број 1021/2 
,1018/2,1015/2 пресеца парцеле 1014 и 1012 и долази на четворомеђу 

парцела број 623,1236,1372 и 3176 и ту се налази тачка број 28.Од 

тачке број 28 граница се ломи југозападно око 28м долази на тромеђу 
парцела број 624,1372 и 1373 , а то је уједно тачка број 29. Од тачке 

број 29 граница се наставља западно изломљеном линијом у дужини 

око 470м иде северном страном парцеле број 1373 до тачке број 30. 
Тачка број 30 налази се 25м источно од тромеђе парцела број 589,1373 

и 3049.Од тачке број 30 граница се ломи на север у укупној дужини 

око 01м пресецпарцелу број 589, затим улицу (парцела број 1234) и 
наставља 52м источном страном парцеле број 588/1 и долази до 

тачкеброј 31.Од тачке број 31 граница наставља источно око 358м 

пресеца парцеле број 587/2 ,586, 583,582, 580/1,578/2,576/3,576/2,575/2 
иде јужном страном парцеле број 573/2, даље сече парцеле број 571/2, 

569,566/1, 563,560, 557/1,554, 551 и 548 и долази на тромеђу парцела 

број 546,547 и 548 и ту се налази тачка број 32.Од тачке број 32 
граница се ломи североисточно и у дужини око 637м сече парцеле број 

546, 545, 542/1, 539, 536/1, 536/2, 533/2, 533/1, 530/2,528/1, 525/1, 

523/2,522/2, 520,517/1,515/1,512/1,508/1,505 иде северном страном 

парцела 502/2 и 502/1, сече парцеле 499/2,497/2,496/2,493,491/2, 

489/2,488/2, јужном страном парцеле 487/1улази у парцелу број 484 где 

се на одстојању 20м од парцела 480 и 50м од улице М.Орешковић 
наставља северозападно око 99м преко парцела 484,485 и 486 долази 

до парцеле број 1406 где се наодстојању 20м од парцеле 480 налази 

тачка број 34.Од тачке број 34 граница се ломи североисточно у 
дужини око 69м долази на тромеђу парцела број 471,476 и 1407 и ту 

сеналазитачка број 35.Од тачке број 35 граница наставља југисточно 

око 68м долази на тромеђу парцела 470/1,474 и 475 и ту се налази 
тачка број 36.Од тачке број36 граница се ломи североисточно у 

дужиниоко 425м сече парцеле број 470/1, 470/2, 468, 466, 464, 462, 

459/1, 459/2, 457,455,452,450/2, 1221, 448/2, 446, 443, 440, 436, 434/2, 
432 иде северозападном страном парцеле број 430 до четворомеђе 

парцела број 430,431,428 и 427 и ту се налази тачка број 37.Од тачке 

број 37 граница наставља северно око 400м сече парцеле број 428, 
426,425, 423, 421, 420, 417, 416, 414, 412/2, 410/2, западном страном 

парцела број407,404, 401, сече парцелу број 400/2 западном страном 

парцела број 397,394 сече парцеле број 392,389, 386, 382/2, 380, 
3парцеле број 24/2,22/2, 20/2, 18/1,15/2, 13/2, 12/1, 10/2, 8/2, 6/2, 5 иде 

северозападном страном парцела 2/2 и 2/1 и долази на тромеђу парцела 

број 2/1,3 и 1409 и ту се налази тачка број 39.Од тачке број 39 граница 

наставља југоисточно око 42м долази до путног појаса тј. до улице 

М.Орешковић где се на граничном камену број 52 налази тачка број 

40, а то је и тромеђа парцела 1,1220 и 3096.Од тачке број 40 граница се 

ломи на североисток у дужини око 263м иде западном страном појаса 
пута (парцела број 3096) до тачке број 1 која је описана на почетку 

овог текста. 

 Оквирна граница Измен и допуна ПГР утврђује се као 
прелиминарна. 

Члан 3. 

         Услови и смернице за израду измена и допуна Плана 
генералне регулације за насељено место Колут  су дефинисани 

Просторним планом града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 

5/2014) на основу утврђених просторних решења са планираним 
наменама простора и приказом саобраћајне и целокупне комуналне 

инфраструктуре.  

Члан 4. 

         За потребе израде измена и допуна Плана генералне 

регулације обезбедиће се ажурне геодетске подлоге израђене у 

размери 1:1000, 1:2500 и 1:5000 од надлежне службе Републичког 
геодетског завода – Служба за катастар непокретности Сомбор.  

 

Члан 5. 

        Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите 

планског подручја огледаће се у принципима поштовања јединствене 

урбане матрице насељеног места Колут  са циљем израде Измена и 
допуна Плана генералне регулације ради преиспитивања границе  

обухвата грађевинског подручја насељеног места у циљу 
рационализације коришћења грађевинског земљишта  те сагледавања 

и усклађивања правила уређења и грађења ПГР  са правилима 

дефинисаним  Просторним планом града Сомбора.   
      Један од основних циљева дефинисаних Просторним 

планом Града Сомбора је обнова и уређење насељених места на 

одржив и друштвено рационалан начин. Неопходна  је економска, 
социјална и еколошка обнова села, којом би се омогућили 

квалитетнији услови живота у руралном подручју и повећала 

заинтересованост младих за рад и останак. Побољшањем 
комуникације између села и центара вишег реда, надоградњом 

постојеће и изградњом нове инфраструктуре и децентрализацијом 

јавних служби града Сомбора села ће се интегрисати у привредни, 
културни и социјални развој подручја.  

 

Члан 6. 

          Концептуални оквир измена и допуна Плана генералне 

регулације је планско дефинисање урбанистичких решења по 

претежно планираним наменама земљишта са дефинисањем правила 
уређења и правила грађења по зонама и целинама  за које није 

предвиђено доношење плана детаљне регулације.  

 

Члан 7. 

        Рок за израду измена и допуна Плана генералне 

регулације је 30.12.2016.године. 
 

Члан 8. 

        Средства за израду Измена и допуна Плана генералне 
регулације обезбеђена су  у буџету Града Сомбора са оквирном 

проценом трошкова у износу од  3.000.000,00 динара.  

 

Члан 9. 

          Носиоц израде измена и допуна  Плана генералне 

регулације је Град Сомбор.  

            Наручилац плана је ЈП „Дирекција за изградњу града 

Сомбора“ Сомбор, за рачун и у име  Града Сомбора.  

          Обрађивач измена и допуна  Плана генералне регулације је 
ЈП за просторно и урбанистичко планирање „Урбанизам“ и заштиту 

споменика културе Сомбор у складу са Одлуком о додељивању  

искључивог права за обављање делатности пружања услуга на које се 
Закон о јавним набавкама не примењује („Сл. лист града Сомбора“, 

бр. 10/2015). 

Члан 10. 

         Органи,организације и јавна предузећа, који су овлашћени 

да утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора и 

изградњу објеката у фази израде измена и допуна Плана генералне 
регулације дужни су да по захтеву носиоца израде  измена и допуна 

Плана генералне регулације, у року од 30 дана, доставе све тражене 

податке, без накнаде.  

Члан 11. 

      Рани јавни увид, након доношења Одлуке о изради измена 

и допуна Плана генералне регулације објавиће се у јавном гласилу 
„Сомборске новине“ и на интернет страници Града Сомбора и трајаће 

15 дана од дана објављивања. 
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Члан 12. 

      Нацрт измена и допуна  Плана генералне регулације биће 

изложен на јавни увид у трајању од 30 дана  у згради Скупштине 
Града Сомбора и Месној заједници Колут.  

            О излагању Нацрта  измена и допуна Плана генералне 

регулације на јавни увид стара се носилац израде плана. 
         Рани јавни увид и јавни увид обавља Комисија за планове 

града Сомбора. 

          По обављеном јавном увиду, Комисија за планове 
сачињава извештај који садржи податке о извршеном јавном увиду, 

са свим примедбама и закључцима по свакој примедби, и исти 

доставља Обрађивачу Плана. 
 

Члан 13. 

         Саставни део ове Одлуке су: 
               - Решење  о неприступању изради извештаја о стратешкој 

процени утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације 

насељеног места Колут   на животну средину донето  од стране 
Одељења за  комуналне послове градске управе града Сомбора бр. 

501-30/2016-V  oд 26.02.2016.године,  по претходно прибављеном 

мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине 

Градске управе града Сомбора бр. V-501-7/2016 од 05.02.2016.године 

         - графички приказ оквирне границе дела обухвата Плана 

који се мења. 

Члан 14. 

          Елаборат измене и допуне  Планa генералне  регулације  
израдиће се у пет   примерка оригинала у аналогном и дигиталном 

облику,  који ће се по овери  доставити:  Скупштини града Сомбора  

као доносиоцу плана,  Одељењу за комуналне послове  градске 
управе града Сомбора, JП „Урбанизам“ Сомбор као обрађивачу 

плана, ЈП „Дирекција  за изградњу града Сомбора“ Сомбор и 

Републичком геодетском заводу ради евидентирања у Централном 
регистру планских докумената. 

 

Члан 15. 

     Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Сомбора“.  

 
РС-АПВ                             

СКУПШТИНА ГРАДА                            ПРЕДСЕДНИК 

Број: 350-68/2016-I     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Дана: 23.06.2016.год.                 Прим.др Зоран Парчетић, с.р. 

          С о м б о р 

 
 

 103. На основу члана 46. став 1. и 6. Закона о планирању и 

изградњи ("Сл. гласник РС" бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука 
УС, 24/11,121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука 

УС,132/14 и 145/14), члана 31. и 32. Правилника о садржини, начину 

и поступку  израде  докумената просторног и урбанистичког 
планирања   („Сл. гласник РС“, бр. 64/15)  и члана 38. Статута града 

Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр.2/08,  6/13 и 4/15), Скупштина 

града Сомбора је на 2. седници одржаној дана 23.06.2016. године 
донела 

 

О Д Л  УК У  

О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА РИЂИЦА 

 

Члан 1. 

       Овом Одлуком приступа се изради измена и допуна Плана 

генералне регулације насељеног места Риђица  (у даљем тексту:  
измене и допуне  Планa генералне  регулације). 

 

Члан 2. 

          Оквирна граница обухвата измена и допуна Плана 

генералне регулације просторно обухвата целокупну територију 

грађевинског подручја утврђеног за  ПГР насељеног места  Риђица  
(„Сл. лист града Сомбора“, бр. 2/2008) 

 Граница грађевинског реона насељеног места почиње од 

тачке бр. 1 која се налази на граничном камену бр. 82.Од прелома бр. 
1 граница се ломи према истоку и прати северне међе парцела бр. 363 

и 364 у дужини од 70 м до тачке бр. 2 која се налази на граничном 

камену бр. 17611Од прелома бр. 2 граница се ломи према југоистоку 
у дужини од 115 м, сече парцеле 363, 2984, 2987, 2988 и 6398 , до 

тачке бр. 3 која се налази на тромеђи парцела 1764,361 и 6398.Од 

тачке бр. 3 граница се ломи источно , иде дужином од 132 м, прати 
северне међе парцела 361, 362 и 1729 до тачке бр. 4 која се налази на 

тромеђи парцела 1729, 1 и 6398.Од тачке бр. 4 граница наставља 

источно, прати северну међу парцела 1 и 18 и долази до парцеле 1726 

где се налази тачка бр. 5.Од тачке бр. 5 граница наставља према 

истоку , пресеца канал Плазовић и долази до северозападног угла 

парцеле бр. 19 где се налази тачка бр. 6.Од тачке бр. 6 граница 

наставља источно северном страном пацела 21/2,21/1,1733 и 107 до 
североисточног угла парцеле 107 где се налази тачка бр. 7.Од тачке 

бр. 7 граница се ломи према југу иде дужином око 282 м источном 

међом парцела 107, 108,109, до тачке бр. 8 која се налази на тромеђи 
парцела бр. 109,1726 и 3650 тј. на граничном камену број 12.Од тачке 

број 8 граница наставља југозападно у дужини око 218 м иде 

северном границом канала Плазовић парц. број 1726 до тромеђе 
парцела 89/1, 89/2 и 1726 где се налази тачка број 9.Од тачке број 9 

граница наставља јужно око 147 м пресеца парцелу канала број 1726 

а затим наставља источном страном парцеле број 116 и делом 
пресеца парц. 117 и долази до тачке број 10. Тачка 10 се налази 5 м 

источно од тромеђе парцела 116, 117 и 1736 на јужној међи парцеле 

117.Од тачке бр. 10 граница скреће према истоку иде дужином око 
582 м, северном страном ул. Марка Орешковића, парц. 1736, до 

тромеђе парц. 117, 1736 и 1738 где се налази тачка бр. 11.27Од тачке 

бр. 11 граница наставља око 215 м јужно , источном страном парцеле 
број 118 и 1730 где се на тромеђи пацела број 1730, 1744 и 1137 

налази тачка број 11 а.Од тачке 11а граница наставља западно 120 м 

до тачке број 11б која се налази на тромеђи парцела број 1730, 1136 и 

1137.Од тачке 11б граница наставља јужно око 435 м сече парцеле бр. 

1137, 1139/1, 1140/1, 1141/1, 1141/2, 1142, 1143, 1144/1, 1144/2, 1145, 

1146, 1147, 1149, 1153, 1154, 1155/1, 1156, 1157, 1158, 1159, 1161, 
затим иде границом између парцеле 1162 и 1163, даље сече парцеле 

1164, 1167, 1170, 1171, 1172 и 1744 до тачке бр. 12 која се налази 142 
м југозападно од граничног камена бр. 21 на јужној међи пута чији је 

парц.број 1744.Од тачке бр. 12 граница се ломи према југозападуиде 

дужином око 175 м прати јужну страну пута 1744 до тачке бр. 13. 
Тачка бр. 13 се налази 85 м источно од тромеђе парц. 1744, 1741 и 

5404.Од тачке бр. 13 граница скреће према југоистоку иде дужином 

од 347 м до тачке бр. 14 , сече парцеле бр. 5404, 5400, 5399, 5396, 
5395, 5392, 5391, 5390, 5387, 5384, 5383, 5380, 5379, 5377, 5376, 5375, 

5374, 5372, 5371, 5370, 5369, 5368, 5365, 5363, 5359, 5358, 5357, 5355, 

5353 и долази до парцеле 5350. Тачка 14 се налази на граници између 
парцела 5353 и 5350 и 100 м је удаљена на исток од источне стране 

асфалтног пута за Станишић.Од тачке бр. 14 граница се ломи према 

југозападу иде дужином од 183 м, сече парцелу 5350, 5351, 5348, 
5347, затим сече асфалтни пут Станишић Риђица чији је парц.бр. 

6427 затим сече парцелу бр. 5207 и 5210до тачке бр. 15која се налази 

на граници између парцела 5210 и 5211 и 70 м је удаљена од западне 
стране асфалтног пута за Станишић.Од тачке бр. 15 граница се ломи 

према северозападу иде дужином од 122 м сече парцеле 52105208, 

5205, 5204, 5203, 5202, 5201, 5200 и 5199 и долази до парц. 5198 где 
се на удаљености од 90 м од западне стране асфалтног пута за 

Станишић налази тачка број 16.Од тачке бр. 16 граница скреће према 

југозападу иде дужином од 200 м, сече парцеле 5198 пољски пут 
6516, 5186 и пољски пут 6513 до тачке бр. 17 која се налази 16 м 

јужно од тромеђепарцела 5056, 5059 и 6515.Од тачке број 17 граница 

се ломи према северу, иде дужином око 248 м до тачке бр. 18 која се 
налази у источном углу парцеле1746, односно на граничном камену 

бр. 28.Од тачке бр. 18 граница се ломи према југозападу иде дужином 

око 28226 м, прати југоисточну међу парцеле 1746 до тачке бр. 19 
која се налази на граничном камену бр. 30.Од тачке бр. 19 граница се 

ломи према северу, иде дужином око 60м западном страном парц. 

1747 до парц. 1197 до тачке бр. 20 тј. до граничног камана бр. 32.Од 
тачке бр. 20 граница наставља јужном страном парц. 1197 око 316 м 

до тромеђе парцела 1208, 1209, 1197 где се налази тачка бр. 21.Од 

тачке бр. 21 граница скреће према југуиде дужином од око 97 м 

источном страном парцела 1208, 1206, 1205, 1203, 1201, 1198/2 и 

1199/2 и долази до тачке бр. 21а, односно до граничног камена 

бр.34.Од тачке број 21а граница наставља југозападно око 83 м 
јужном страном парцеле 1199/2 где се са парц. бр. 1739,1753 налази 

тромеђа односно тачка бр. 22.Од тачке бр. 22 граница наставља јужно 

око 13 м источном страном парц. 1753 до тачке 22а,односно 
граничног камена бр. 36.Од тачке број 22а граница наставља 

југоисточно па јужно границом парцеле 1724 до њеног југоисточног 

угла где се налази тачка бр. 23.Од тачке бр. 23 граница наставља 
југозападно око 135 м јужном страном парц. 1724 и 1725 до парцеле 

1718 где је тачка бр. 23а, односно гранични камен бр. 40.Од тачке 23а 

граница наставља јужно око 56 мисточном страном парцеле 1718 до 
тачке бр. 24.Од тачке бр. 24 граница се ломи на југозапад и у дужини 

око 141 м најпре пресеца меки пут РиђицаКрушевље парц. бр. 1718 и 

наставља јужном страном парцеле 1717 до парцеле 1715 где се налази 
тачка број 24а.Од тачке бр. 24а граница се ломи северозападно у 

дужини око 142 м иде западном страном парцеле 1717 до тачке бр. 

25.Од тачке бр. 25 граница наставља западно,најпре сече парцелу 
број 1715а затим наставља јужном страном парцела 1710/2, 1710/1 и 

долази до парцеле 1709 где се на тромеђи са парцелама1710/1 и 1711 

налази тачка бр. 26.Од тачке бр. 26 граница се ломи према западу,иде 

дужином од 127 м прати јужну међу парцеле 1709затим сече парцеле 
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1703, 1701 и 1700 до тачке бр. 27.29Тачка бр. 27 се налази 25 м 

северно од тромеђе парц. 1700, 1694 и 1702/1.Од тачке бр. 27граница 

скреће према северу дужином од око 170 м иде кривом линијом, 
прати западне међе парцела 1700, 1698, 1697, 1696, 1695 до тачке бр. 

28 којасе налази на тромеђи парцела 1694, 1695 и 1693.Од тачке бр. 

28 граница скреће према северозападу иде дужином од око 370 м 
прати кривом линијом међу између парцела 1694 и 1693, затим 

наставља осовином железничке пруге РиђицаСомбор до тачке бр. 29, 

која се налази у пресеку продужене јужне међе парцеле1397 са 
осовином железничке пруге.Од тачке бр. 29 граница се ломи 

југозападно иде дужином од око 180 мсече парцелу 1728затим 

наставља јужном међом парцела 1397 и 1398 до тачке бр. 30 која се 
налази на граничном камену бр. 52.Од тачке бр. 30 граница скреће 

према северозападу иде дужином од 27 м прати западну међу парц. 

1398 до тачке бр. 31 која се налази на граничном камену бр. 53.Од 
тачке бр. 31 граница скреће југозападно око 100 м јужном стрaном 

парцеле 1396 до тачке бр. 32 која се налази на граничном камену број 

54.Од тачке бр. 32 граница се ломи према северу иде дужином од око 
342 м источном страном експропријационог појаса канала парц.бр. 

6385 до тачке бр. 33 која се налази на тромеђи парцелаброј 1371, 1372 

и 6385.Од тачке бр. 33 граница се ломи према северу, прати западне 

међе парц. 1371, 1369 и 1368 до тачке бр. 34 која се налази на 

тромеђи парцела 1366, 1368 и 6385.Од тачке бр. 34 граница се ломи 

према североистоку иде дужином од око 73 м западном страном парц. 
1366 до тачке бр. 35 која се налази на граничном камену бр. 55Од 

тачке бр. 35 граница се ломи према североистоку, иде дужином од 
107 м сече канал бр. 6385 до тачке бр. 36 која се налази на граничном 

камену бр. 58Од тачке бр. 36 граница скреће према северу, иде 

дужином од 45 м прати западне међе парцела 705 и 704 до тачке бр. 
37 која се налази на граничном камену бр. 59.Од тачке бр. 37 граница 

се ломи према североистоку , иде дужином од 116мпрати 

северозападну међу парцеле 705тј. иде обалом реке 30 Плазовић, до 
тачке бр. 38 која се налази na тромеђипарц. 713, 714, и 1727 

(Плазовић).Од тачке бр. 38 граница се ломи према северозападу , иде 

дужином од око 196мпрати западнемеђе парц. 714, 715, 716, 717/1, 
717/2, 718, па прелази Плазовић и долази дочетворомеђепарцела 

698/2, 699/2, 703 и 1727 где се налази тачка бр. 39.Од тачке бр. 39 

граница се ломи на запад дужином од око 75 м прати јужне међе 
парцела 699/2, 700/2, 701/4, 701/3, 702/2 до тачке бр. 40 која се налази 

у западном углу парцеле 702/2.Од тачке бр. 40 граница се ломи 

северозападно дужином око 80 м прати западне међе парцела 702/2 и 
702/1, до ул. Добровољачке, до тачке бр. 41 која се налази на тромеђи 

парцела 702/1, 703 и 697.Од тачке бр. 41 граница скреће према западу 

иде дужином око 16 м прати јужну међу парц. 697 до граничног 
камена 61 а којисе налази у јужном углу парц. 697,даље иде до 

граничног камена 61 б где се налази тачка 42.Од тачке бр. 42 граница 

се ломи северозападнооко 200 м иде границом између парц. 693/1 и 
693/2 до тачке бр. 43 која се налази на граничном камену бр. 69а, Од 

тачке бр. 43 граница скреће према североистоку око 10.5м до 

граничног камена бр. 69 б где се налази тачка бр. 43а.Од тачке 
43а,граница наставља југоисточно у дужини око 77 мдолази на око 13 

м југозападно од граничног камена бр. 71 где се налази тачка број 

44.Од тачке број 44 граница наставља североисточно око 148 м 
северном страном парцела 691, 689 и 688 до парцеле 687 где се на 

граничном камену 72 налази тачка бр. 45.Од тачке бр. 45 граница се 

ломи према северу иде западном страном парцела 
687, 686 и 677 до тачке бр. 46 која се налази 15 м северно од тромеђе 

парц. 2757, 2754 и 677Од тачке бр. 46 граница наставља према северу 

иде дужином од 235 м 

,сече парц. 677, 676, 674, 673, 670, 671, 666, 665 затим прати западну 

међу парц. 664/1 до тачке бр. 47 која се налази на граничном камену 

бр. 17284.Од тачке бр. 47 граница се ломи североисточно иде 
дужином око 35 м прати северозападну међу парцеле 664/1 до тачке 

бр. 48 која се налази на граничном камену бр. 17292. 

31Од тачке бр. 48 граница скреће источно иде дужином од 40 м прати 
северне међе парцела 664/1 и 1766 до тачке бр. 49 која се налази на 

граничном камену бр. 77.Од тачке бр. 49 граница наставља источно 

иде дужином око 180 м прати северну међу улице Танаска Рајића до 
тачке бр. 50 која се налази на тромеђи парцела 1765, 382 и 6383.Од 

тачке бр. 50 граница скреће према северозападу иде око 65 м 

западном страном працеле 382 до граничног камена бр. 79 где се 
налази тачка бр. 51.Од тачке број 51 граница наставља североисточно 

око 190 м,иде северном страном парцела 382, 373, 372, 371, 370 и 

369,долази до тачке број 52 која се налази на тромеђи парцела 2979, 
369 и 363.Од тачке бр. 52 граница скреће према северу иде дужином 

од 34 м прати западну међу парц. 363 тј. ул. Виноградарске до тачке 

бр. 1 која се налази на граничном камену бр. 82. 
 Оквирна граница Измена и допуна ПГР утрђује се као 

прелиминарна. 

 

 

Члан 3. 

         Услови и смернице за израду измена и допуна Плана 

генералне регулације за насељено место Риђица  су дефинисани 
Просторним планом града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 

5/2014) на основу утврђених просторних решења са планираним 

наменама простора и приказом саобраћајне и целокупне комуналне 
инфраструктуре.  

Члан 4. 

         За потребе израде измена и допуна Плана генералне 
регулације обезбедиће се ажурне геодетске подлоге израђене у 

размери 1:1000, 1:2500 и 1:5000 од надлежне службе Републичког 

геодетског завода – Служба за катастар непокретности Сомбор.  
 

Члан 5. 

        Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите 
планског подручја огледаће се у принципима поштовања јединствене 

урбане матрице насељеног места Риђица  са циљем израде Измена и 

допуна Плана генералне регулације ради преиспитивања границе  
обухвата грађевинског подручја насељеног места у циљу 

рационализације коришћења грађевинског земљишта  те сагледавања 

и усклађивања правила уређења и грађења ПГР  са правилима 

дефинисаним  Просторним планом града Сомбора.   

 Један од основних циљева дефинисаних Просторним 

планом Града Сомбора је обнова и уређење насељених места на 
одржив и друштвено рационалан начин. Неопходна  је економска, 

социјална и еколошка обнова села, којом би се омогућили 
квалитетнији услови живота у руралном подручју и повећала 

заинтересованост младих за рад и останак. Побољшањем 

комуникације између села и центара вишег реда, надоградњом 
постојеће и изградњом нове инфраструктуре и децентрализацијом 

јавних служби града Сомбора села ће се интегрисати у привредни, 

културни и социјални развој подручја.  
 

Члан 6. 

          Концептуални оквир измена и допуна Плана генералне 
регулације је планско дефинисање урбанистичких решења по 

претежно планираним наменама земљишта са дефинисањем правила 

уређења и правила грађења по зонама и целинама  за које није 
предвиђено доношење плана детаљне регулације.  

 

   Члан 7. 

        Рок за израду измена и допуна Плана генералне регулације 

је 30.12.2016.године. 

Члан 8. 

        Средства за израду Измена и допуна Плана генералне 

регулације обезбеђена су  у буџету Града Сомбора са оквирном 

проценом трошкова у износу од  2.500.000,00 динара.  
 

Члан 9. 

          Носиоц израде измена и допуна  Плана генералне 
регулације је Град Сомбор.  

            Наручилац плана је ЈП „Дирекција за изградњу града 

Сомбора“ Сомбор, за рачун и у име  Града Сомбора.  
          Обрађивач измена и допуна  Плана генералне регулације је 

ЈП за просторно и урбанистичко планирање „Урбанизам“ и заштиту 

споменика културе Сомбор у складу са Одлуком о додељивању  
искључивог права за обављање делатности пружања услуга на које се 

Закон о јавним набавкама не примењује („Сл. лист града Сомбора“, 

бр. 10/2015). 

Члан 10. 

         Органи, организације и јавна предузећа, који су 

овлашћени да утврђују посебне услове за заштиту и уређење 
простора и изградњу објеката у фази израде измена и допуна Плана 

генералне регулације дужни су да по захтеву носиоца израде  измена 

и допуна Плана генералне регулације, у року од 30 дана, доставе све 
тражене податке, без накнаде.  

 

Члан 11. 

      Рани јавни увид, након доношења Одлуке о изради измена 

и допуна Плана генералне регулације објавиће се у јавном гласилу 

„Сомборске новине“ и на интернет страници Града Сомбора и трајаће 
15 дана од дана објављивања. 

 

Члан 12. 

      Нацрт измена и допуна  Плана генералне регулације биће 

изложен на јавни увид у трајању од 30 дана  у згради Скупштине 

Града Сомбора и Месној заједници Риђица.  
            О излагању Нацрта  измена и допуна Плана генералне 

регулације на јавни увид стара се носилац израде плана. 

         Рани јавни увид и јавни увид обавља Комисија за планове 

града Сомбора. 
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          По обављеном јавном увиду, Комисија за планове 

сачињава извештај који садржи податке о извршеном јавном увиду, 

са свим примедбама и закључцима по свакој примедби, и исти 
доставља Обрађивачу Плана. 

 

Члан 13. 

         Саставни део ове Одлуке су: 

              - Решење  о неприступању изради извештаја о стратешкој 

процени утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације 
насељеног места Риђица   на животну средину донето  од стране 

Одељења за  комуналне послове градске управе града Сомбора бр. 

501 -31/2016-V  од 26.02.2016.године ,  по претходно прибављеном 
мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине 

Градске управе града Сомбора бр. V-501-10/2016  од 05.02.2016. 

         - графички приказ оквирне границе дела обухвата Плана 
који се мења. 

Члан 14. 

          Елаборат измене и допуне  Планa генералне  регулације  
израдиће се у пет   примерка оригинала у аналогном и дигиталном 

облику,  који ће се по овери  доставити:  Скупштини града Сомбора  

као доносиоцу плана,  Одељењу за комуналне послове  градске 

управе града Сомбора, JП „Урбанизам“ Сомбор као обрађивачу 

плана, ЈП „Дирекција  за изградњу града Сомбора“ Сомбор и 

Републичком геодетском заводу ради евидентирања у Централном 
регистру планских докумената. 

 

Члан 15 

     Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Сомбора“.  
      

РС-АПВ                             

СКУПШТИНА ГРАДА                            ПРЕДСЕДНИК 
Број: 350-69/2016-I     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

Дана: 23.06.2016.год.                 Прим.др Зоран Парчетић, с.р.  

          С о м б о р 
       

 

 104. На основу члана 46. став 1. и 6. Закона о планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС" бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука 

УС, 24/11,121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука 

УС,132/14 и 145/14), члана 31. и 32. Правилника о садржини, начину 
и поступку  израде  докумената просторног и урбанистичког 

планирања   („Сл. гласник РС“, бр. 64/15)  и члана 38. Статута града 

Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр.2/08,  6/13 и 4/15), Скупштина 
града Сомбора је на 2. седници одржаној дана 23.06.2016. године 

донела 

 

О Д Л У К У  

О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА СТАНИШИЋ 

 

Члан 1. 

       Овом Одлуком приступа се изради измена и допуна Плана 
генералне регулације насељеног места Станишић  (у даљем тексту:  

измене и допуне  Планa генералне  регулације). 

 

Члан 2. 

          Оквирна граница обухвата измена и допуна Плана 

генералне регулације просторно обухвата целокупну територију 

грађевинског подручја утврђеног за ПГР   насељеног места  

Станишић  („Сл. лист града Сомбора“, бр. 2/2008) 

Граница грађевинског реона насеља почиње на северу у тачки брoj 1 
која се налази 100 м источно од источне стране појаса асвалтног пута 

за Риђицу а на међи између парцела број 3348 и 33 49. Од тачке брoj 

1 граница наставља према југу сече парцеле број 3349, 3350, 3351 и 
2935 у дужини око 105 м долази до тачке број 2. Тачка број 2 налази 

се на тромеђи парцела број 67, 68/2 и 2935. Од тачке бр. 2 граница се 

ломи према истоку иде дужино м око 915 м, прати јужну међу 
парцеле 2935 до тачке бр. 3. Тачка бр. 3 се налази на четворомеђи 

парцела 183,  184, 2935 и 196. Од тачке број 3 граница скреће на југ у 

дужини око 280 м прати источну  међу парцеле 196 до тачке брoj 4.  
Тачка брoj 4 се налази у пресеку продужетка источне међе парцеле 

број 196  тј. пута и северне међе парцеле брoj 1268. Oд тачке бр. 4 

граница скреће  према југозападу у дужини око 130 м сече парцелу 
1268 до тачке брoj 5  којa се налази 7 м јужно од тромеђе парцела 

1263, 1268 и 1 264 на источној  међи парцеле број 1263. Од тачке број 

5 граница се ломи према југу, прати источне међе парцела  број 1263 
и 1273 у дужини око 285 м до тачке бр. 6 која се налази 55 м  северно 

од тромеђе парцела 1272, 1273 и 1274. Од тачке број 6 граница се 

ломи према истоку сече парцеле 1272 и 1275,  затим наставља 

северном међом парцеле 1275 у дужини око 165 м до тачке  број 7, 

која се налази на тромеђи парцела број 4505, 6217 и 1275. Од тачке 

број 7 граница се ломи према југу и прати источну међу парцела  1 

275 и 1276 у дужини око 382 м до тачке број 8. Тачка број 8 се налази 
на тромеђи парцела 1276, 1685 и 4504. Од тачке број 8 граница се 

ломи према југозападу у дужини око 153 м, сече  парцелу 1276, 1685, 

1686 и 1666, затим наставља северном међом парцеле  16 83, до тачке 
број 9 која се налази 25 м источно од тромеђе парцела 1682,  1684/1 и 

1683. Од тачке број 9 граница се ломи према југу у дужини око 165 м 

сече тромеђе парцела бр. 1667/2,1667/1 и 1666, где се налази тачка 
број 10. Од тачке број 10 граница скреће према југоистоку, сече 

парцелу број 1666 у  дужини од 26 м до тачке број 11 која се налази у 

северозападном углу парцеле број 1688. Од тачке број 11 граница 
скреће према југу у дужини око 203 м прати  источну међу парцеле 

1666 затим сече парцеле 1689 и 1690 до тачке број 12 19 која се 

налази на левој ивици коловоза тврдог пута чији је парцелни број 
1690.Од тачке број 12 граница скреће према истоку у дужини око 22 

м, сече тврди пут и прелази на десну ивицу коловоза где се налази 

тачка број 13. Од тачке број 13 граница се ломи према југуу дужини 
око 187 м, прати  западну међу парцеле 1694 до тачке број 14 која се 

налази на тромеђи  парцела 1694, 1718 и 1720.Од тачке број 14 

граница иде према истоку у дужини око 37 м, сеерном међом парцеле 

1720 до тачке број 15 која се налази на тромеђи парцела  број 1720, 

1691 и 5080.Од тачке број 15 граница се ломи према југу у дужини 

око 190 м прати источне међе парцела 1720, 1722, 1724, 1726, 1728 
1730, 1732, 1734, 1736,  1738 и 1739 до тачке број 16 која се налази на 

тромеђи парцела 1739, 5080  и 6237.Од тачке бр. 16 граница се ломи 
према западу у дужини око 30 м западном  међом парцеле 1739 до 

тачке број 17 која се налази на тромеђи парцела  1739,2949 и 6237. Од 

тачке бр. 17 граница иде према југу у дужини око 412 м источном 
страном парцеле број 2946 до тачке број 18 која се налази на тромеђи 

парцела 2682, 2758 и 5121.Од тачке 18 граница наставља јузно и у 

дужини око 348 м источном страном парцеле 2 758 до њеног 
југоисточног угла где се налаѕи тачка 19.Од тачке број 19 граница се 

ломи на запад око 264 м где јужном страном сече парцелу број 2758 и 

долази до тачке број 20 која се налази на  тромеђи парцела број 2759, 
2758 и 2760. Од тачке број 20 граница се ломи на исток 92м северном 

страном парцеле  број 2760 долази до североисточног угла парцеле 

2760 а то је уједно тачка  број 21. Од тачке број 21 граница  иде 
западно у дужини око 167 долази до западног угла објекта на парцели 

2760 иде до тачке бр. 21.Од тачке број  21 граница се ломи према 

северу у дужини око 9м западном страном пословног објекта, затим 
се ломи на запад око 10м, долаз и на тромеђу парцела 

2759,2760,2761и ту је тачка 22.Од тачке број 22 граница наставља 

према западу око 93м јужном страном парцеле гробља бр.2761, 
долази до таке 23 која представља тромедју парцела 2761,1990 и 

2759.Тачка 23 граница се ломи на југ дужином око 440м прати 

источну страну парцеле пута бр 1990 и долази на њену југоисточном 
угла где се налази тачка 23А.20 Од тачке 23 а граница се ломи на 

запад око 301м иде јужном станом парцела 1990 и 2913 до југоз 

западног угла 2913 где се налази тачка број 23Б.Од тачке 23Б граница 
иде на север око 472 м западном страном парцеле2913 и 2912 долази 

до тачке бр.24.Тачка број 24 се налази 123м северно од тромеђе 

парцела 2912, 2914/2 и 2913 на западној међи парцеле 2912.Од тачке 
број 24 граница и даље наставља према западу у дужини око 495 м 

сече парцелу број 2914/2, до тачке број 25 која се налази на тромеђи 

парцела 2914/2, 6302 и 6303.Од тачке број 25 граница се ломи према 
северу у дужини око 265 м прати западне међе парела 2914, 2779, 

2777, 2775, 2774, 2773, 2771, 2772, 2770, 2768, 2766, 2764, 2762 до 

тачке број 26 која се налази на граничном камену чији је број 

13489.Од тачке број 26 граница се ломи према западу у дужини око 

375 м сече парцеле број 6142, 3727, 3726 и 3725 до тачке број 27.Од 

тачке број 27 граница се ломи према северу у дужини око 380 м до 
тачке број 28 прати источне међе парцела 2034, 2033, 2032, 2031, 

2030, 2029, 2028, 2027 и 2026. Тачка број 28 се налази на тромеђи 

парцела 2025, 2026 и 2037/6.Од тачке број 28 граница се ломи према 
западу у дужини око 215 м прати северну међу парцеле број 2026, 

сече парцеле 2013, 2010 и 1993, до тачке број 29 која се налази 85 м 

северно од тромеђе парела 1998, 1999 и 1993 на источној међи 
парцеле 1998.Од тачке број 29 граница наставља на југ у дужини од 

85 м источном страном парцеле број 1998 долази на тромеђу парцела 

број 1993, 1998 и 1999 и ту се налази тачка број 30.Од тачке број 30 
граница се ломи према западу у дужини око 175 м прати северну 

међу парцеле 1998, сече железничку пругу Риђица- Сомбор парцеле 

број 1995, сече меки пут парцеле број 1996 до тачке број 31 која се 
налази на 50 м јужно од граничног камена број 36 на западној међи 

парцеле број 1995 тј. железничке пруге.Од тачке број 31 граница се 

ломи према северу иде дужином око 560 м и прати западну међу 
парцеле број 1995 тј. железничке пруге до тачке број 32.Од тачке број 

32 границасе ломи према истоку око 274у дужини око 357 м сече 

парцеле број 1995, 789, 2920, 2921, 787 и 1993, до тачке број 33 која 

се налази 118 м северно од тромеђе парцела 1993, 778 и 777, на 
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западној међи парцеле број 777.Од тачке број 33 граница се ломи 

према југу иде у дужини око 130 м 21источном страном парцеле број 

1993, до тачке број 34 која се налази натромеђи парцела 1993, 778 и 
777.Од тачке број 34 граница се ломи према истоку иде у дужини око 

375 м прати јужну међу парцеле број 778 тј. канала затим сече канал 

чији је парцелни број 2922 до тачке број 35 која се налази 36 м 
северно од тромеђе парцела 2922, 775/5 и 829.Од тачке број 35 

граница скреће према североистоку у дужини око 317 м, сече парцеле 

775/5, 775/1, 775/7, 775/2, 775/3, 775/4, 845, 848 и 852 и долази до 
тачке број 36 која се налази 25 м западно од четворомеђе парцела 

852, 851, 774 и 773 на источној међи парцеле број 852.Од тачке број 

36 граница скреће према северу иде дужином око 810 м сече парцеле 
774, 772, 770/1, 770/2, 768/1, 766, 764/1, 764/2, 762, 760/1, 758, 756/3, 

756/2, 756/1, 754/2, 753/2, 752/2, 752/1, 750, 749, 747, 745, 743, 741, 

739, 737, 735/1, 733, 731, 728, 727, 725, 723, 721, 719, 717/2, 716, 715, 
713, 711, 709, 707, 706, 704,702, и 700 до тачке број 37 која се налази 

15 м источно одтромеђепарцела2923, 699 и 700.Од тачке број 37 

граница се ломи према истоку, иде дужином око 55м северном 
страном парцеле број 700 до тачке број 38.Тачка број 38 се налази 42 

м западно од тромеђе парцела 700, 699 и 2924 на северној међи 

парцеле број 700.Од тачке број 38 граница се ломи према северу у 

дужини око 465 м сече парцеле 699, 698, 696, 2927, 694/3, 695, 693, 

692 и 2933/2 до тачке број 39.Тачка број 39 се налази 5 м источно од 

тромеђе парцела број 32, 34/1 и2933/2 на јужној међи парцеле 31/1.Од 
тачке број 39 граница се ломи према југозападу иде северном међом 

парцеле 2933/2 тј. Дунавском улицом у дужини око 62 м до тачке 
број 40 која се налази у јужном углу парцеле број 30.Од тачке број 40 

граница скреће према северу у дужини око 93 м прати западну међу 

парцеле31 и 30 м до тачке број 41 која се налази на граничном камену 
број 46.Од тачке број 41 граница се ломи према североистоку иде 

дужином око 124 м прати северну међу парцеле број 30 до тачке број 

42 која се налази на граничном камену број 47 Од тачке број 42 
граница се ломи према северу иде дужином око 80 м прати западну 

међу парцеле број 30, до тачке број 43 која се налази на граничном 

камену број 48. Одавде граница се ломи према североистоку иде 
дужином око 60м северном међом парцеле број 22 до тачке број 44 

која се налази на граничном камену број 49.Од тачке број 44 граница 

се ломи према северу у дужини око 83 м, западном 22страном 
парцеле број 22 до тачке број 45 која се налази на тромеђи парцела 

21, 22 и 18.Од тачке број 45 граница се ломи према истоку прати 

северну међу парцела 21 и 19, затим сече парцелу број 18 до тачке 
број 46 у дужини око 93 м.Тачка број 46 налази се 50 м западно од 

западне стране ул.Бледска парцеле број 2934. Од тачке број 46 

граница се ломи према северу иде дужином око 158 м сече парцеле 
18, 2 и 2935 до тачке број 47 која се налази93 м источно од граничног 

камена број 50 на северној међи парцеле број 2935Од тачке број 47 

граница наставља западно око 78 м северном стрномпарцеле број 
2935 долази до тачке број 48 која се налази 15 м источно од 

граничног камена број 50 а на међи између парцела број 2935 и 

6161.Од тачке број 48 граница се ломи на север око 132 м пресеца 
канал парцела број 6161 иде западном страном парцеле број 33и 

долази до тромеђе парцела 3399, 3397 и 6328 и ту се налази тачка 

број 49. 
 Од тачке број 49 граница наставља источно у дужини око 

220 м прати северну страну парцеле број 3399 долази на тромеђу 

парцела 3398, 3399 и 6176 и ту је тачка број 50.Од тачке број 50 
граница се ломи на југ 17 м западном страном појаса пута за Риђицу 

парцела број 6176 долази до тачке број 51.Од тачке број 51 граница 

наставља источно око 130 м пресеца асфалтни пут за Риђицу парцела 

број 6176 иде северном страном парцеле број 3349 и долази до тачке 

број 1 која је описана на почетку овог текста. 

 Оквирна граница Измен и допуна ПГР утврђује се као 
прелиминарна. 

Члан 3. 

         Услови и смернице за израду измена и допуна Плана 
генералне регулације за насељено место Станишић  су дефинисани 

Просторним планом града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 

5/2014) на основу утврђених просторних решења са планираним 
наменама простора и приказом саобраћајне и целокупне комуналне 

инфраструктуре.  

Члан 4. 

         За потребе израде измена и допуна Плана генералне 

регулације обезбедиће се ажурне геодетске подлоге израђене у 

размери 1:1000, 1:2500 и 1:5000 од надлежне службе Републичког 
геодетског завода – Служба за катастар непокретности Сомбор.  

 

Члан 5. 

        Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите 

планског подручја огледаће се у принципима поштовања јединствене 

урбане матрице насељеног места Станишић  са циљем израде Измена 

и допуна Плана генералне регулације ради преиспитивања границе  

обухвата грађевинског подручја насељеног места у циљу 

рационализације коришћења грађевинског земљишта  те сагледавања 

и усклађивања правила уређења и грађења ПГР  са правилима 
дефинисаним  Просторним планом града Сомбора.   

 Један од основних циљева дефинисаних Просторним 

планом Града Сомбора је обнова и уређење насељених места на 
одржив и друштвено рационалан начин. Неопходна  је економска, 

социјална и еколошка обнова села, којом би се омогућили 

квалитетнији услови живота у руралном подручју и повећала 
заинтересованост младих за рад и останак. Побољшањем 

комуникације између села и центара вишег реда, надоградњом 

постојеће и изградњом нове инфраструктуре и децентрализацијом 
јавних служби града Сомбора села ће се интегрисати у привредни, 

културни и социјални развој подручја.  

 

Члан 6. 

          Концептуални оквир измена и допуна Плана генералне 

регулације је планско дефинисање урбанистичких решења по 
претежно планираним наменама земљишта са дефинисањем правила 

уређења и правила грађења по зонама и целинама  за које није 

предвиђено доношење плана детаљне регулације.  

 

Члан 7. 

        Рок за израду измена и допуна Плана генералне 
регулације је 30.12.2016.године. 

 

Члан 8. 

        Средства за израду Измена и допуна Плана генералне 

регулације обезбеђена су  у буџету Града Сомбора са оквирном 
проценом трошкова у износу од  3.500.000,00 динара.  

 

Члан 9. 

          Носиоц израде измена и допуна  Плана генералне 

регулације је Град Сомбор.  

            Наручилац плана је ЈП „Дирекција за изградњу града 
Сомбора“ Сомбор, за рачун и у име  Града Сомбора.  

          Обрађивач измена и допуна  Плана генералне регулације је 

ЈП за просторно и урбанистичко планирање „Урбанизам“ и заштиту 
споменика културе Сомбор у складу са Одлуком о додељивању  

искључивог права за обављање делатности пружања услуга на које се 

Закон о јавним набавкама не примењује („Сл. лист града Сомбора“, 
бр. 10/2015). 

Члан 10. 

         Органи,организације и јавна предузећа, који су овлашћени 
да утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора и 

изградњу објеката у фази израде измена и допуна Плана генералне 

регулације дужни су да по захтеву носиоца израде  измена и допуна 
Плана генералне регулације, у року од 30 дана, доставе све тражене 

податке, без накнаде.  

Члан 11. 

      Рани јавни увид, након доношења Одлуке о изради измена 

и допуна Плана генералне регулације објавиће се у јавном гласилу 

„Сомборске новине“ и на интернет страници Града Сомбора и трајаће 
15 дана од дана објављивања. 

 

Члан 12. 

      Нацрт измена и допуна  Плана генералне регулације биће 

изложен на јавни увид у трајању од 30 дана  у згради Скупштине 

Града Сомбора и Месној заједници Станишић.  

 О излагању Нацрта  измена и допуна Плана генералне 

регулације на јавни увид стара се носилац израде плана. 

         Рани јавни увид и јавни увид обавља Комисија за планове 
града Сомбора. 

          По обављеном јавном увиду, Комисија за планове 

сачињава извештај који садржи податке о извршеном јавном увиду, 
са свим примедбама и закључцима по свакој примедби, и исти 

доставља Обрађивачу Плана. 

 

Члан 13. 

         Саставни део ове Одлуке су: 

              - Решење  о неприступању изради извештаја о стратешкој 
процени утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације 

насељеног места Станишић   на животну средину донето  од стране 

Одељења за  комуналне послове градске управе града Сомбора 
бр.501-34/2016-V  дана 26.02.2016.године,  по претходно 

прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите 

животне средине Градске управе града Сомбора бр. V-501-9/2016 од 
05.02.2016.године 

          - графички приказ оквирне границе дела обухвата Плана 

који се мења. 
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Члан 14. 

          Елаборат измене и допуне  Планa генералне  регулације  

израдиће се у пет   примерка оригинала у аналогном и дигиталном 
облику,  који ће се по овери  доставити:  Скупштини града Сомбора  

као доносиоцу плана,  Одељењу за комуналне послове  градске 

управе града Сомбора, JП „Урбанизам“ Сомбор као обрађивачу 
плана, ЈП „Дирекција  за изградњу града Сомбора“ Сомбор и 

Републичком геодетском заводу ради евидентирања у Централном 

регистру планских докумената. 
 

Члан 15. 

     Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу града Сомбора“.   

 
РС-АПВ                             

СКУПШТИНА ГРАДА                            ПРЕДСЕДНИК 
Број: 350-70/2016-I     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

Дана: 23.06.2016.год.                 Прим.др Зоран Парчетић, с.р.  

          С о м б о р 
 

 

 105. На основу члана 46. став 1. и 6. Закона о планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС" бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука 

УС, 24/11,121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука 

УС,132/14 и 145/14), члана 31. и 32. Правилника о садржини, начину 
и поступку  израде  докумената просторног и урбанистичког 

планирања   („Сл. гласник РС“, бр. 64/15)  и члана 38. Статута града 
Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр.2/08,  6/13 и 4/15), Скупштина 

града Сомбора је на 2. седници одржаној дана 23.06.2016. године 

донела, 

 

О Д Л У К У  

О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА СТАПАР 

 

Члан 1. 

       Овом Одлуком приступа се изради измена и допуна Плана 

генералне регулације насељеног места Стапар  (у даљем тексту:  

измене и допуне  Планa генералне  регулације). 
 

Члан 2. 

          Оквирна граница обухвата измена и допуна Плана 
генералне регулације просторно обухвата целокупну територију 

грађевинског подручја утврђеног за  ПГР  насељеног места  Стапар  

(„Сл. лист града Сомбора“, бр. 2/2008). 
 Граница грађевинског реона почиње на његовом северном 

делу са тачком број 1која се налази на тромеђи парцела 3759, 5340 и 

2466, даље граница наставља североисточно у дужини око 40м 
северном страном парцеле 2466до тачке број 2, која се налази на 

тромеђу парцела 5340, 3577/1 и 2466.Одавде граница наставља на 

североисток, иде право око 130 м северномстраном парцеле 2466 до 
тачке бро ј3 која се налази на североисточном углу парцеле број 

2466.Ту се граница ломи према југу, иде око 132м источном страном 

парцеле 2466 до тачке број 4.Тачка број 4 се налази на лому источне 
међне линије парцеле бр.2466. Ту граница иде према југоистоку 

удужини око 2466 до тачке број 5 која се налази на тромеђи парцела 

3, 3571 и 426. Овде се граница ломи према североистоку у дужини 
око 420 м пратећи северозападну међну линију парцеле 426 тј. 

Ј.Цвијића до тачке број 6 која се налази у пресеку северне и источне 

међне линије парцеле бр. 426/1.Од тачке 6 граница наставља 
североисточно јужном границом парцеле 3523 у дужини 95,6м до 

тачке 7 која се налази на ломној тачки јужне међне линије парцеле 

3523.Од тачке 7 граница иде источно пратећи јужну међну линију 
парцеле 3523 удужини 157м до тачке бр 8 која се налази на јужној 

међној линији парцеле 3523 у правцу источне међне линије парцеле 

758.Од тачке 8 граница иде југоисточно,источном границом парцеле 
758, 759,761/2, 761/4 и 763 до тачке 9 која се налази на југоисточном 

углу парцеле 763.Од тачке 9 граница иде северном међном линијом 

парцела 788, 789, 791, 3491. Од тачке 10 граница наставља 
североисточном границом парцеле 3489 у дужини 96,6м до тачке 11 

која се налази на тромеђи парцела 3789, 3487 и798.Од тачке број 11 

граница наставља на северо - исток у дужини око 210 м пратећи 
источну страну парцеле 3489, долази тачка број 12,која се налази у 

пресеку правца грађевинске линије са продуженим правцем источне 

међне линије парцеле 808. у дужини око 85м источном страном 
парцеле 808, до тачке бр.13 која се налази на тромеђи парцела 808, 

809 и 810. Одавде граница наставља према југу- источном страном 
парцеле 811 у дужини око 84м до тачке број 14 која се налази на 

четворомеђи парцела 810, 811, 812 и 813. Овде граница скреће према 

југоистоку изломљеном линијом у укупној дужини око 440м 

источном страном парцеле 812,затим северном странопарцеле 814/1, 

па источностраном парцеле 814/1 и 814/2,па северном источном 

страном парцеле 816,па северном и источном страном парцелброј 
818, северностранопарцеле 3476/1 на исток, затим на југ источном 

страном парцеле број 3476/1, 3476/2, 3475 и 3476 пресеца парцелу 

3466 наставља на истококо 100м јужном страном парцеле3466, 
долази на тромеђу парцеле број 3466. 3465 и 2482 и то је уједно тачка 

број 15.Од тачке број15 граница наставља према југу у дужини око 

680 м иде источном страном канала парцеле број 2482, затим 
источном страном улице М.Краљевића парцела бр. 2460, долази до 

тачке број 16 која се налази 170 јужно од тромеђе парцела број 2460, 

2439 и 2440.Од тачке број 16 граница се ломи на исток око 77 м сече 
парцелу 2439,2436, 2437 и железничку пругу парцела број 2443, где 

се на њеној источној страни на одстојању од 20 м северно од тромеђе 

прцела 243,2445 и 2449/1 налази тачка 17.Од тачке број 17 граница 
наставља на север источном страном парцеле железничке пруге 2443 

око 280м долази до пољског пута парцела број 2817 и ту се налази 

тачка број 18.Од тачке број 18 граница се ломи на иток и у укупној 
дужиноко 45иде јужном страном парцеле број 2817, затим канала 

2451 где се на удаљености 65 м источно од тромеђе парцела број 451, 

2458 и 2459 налази тачка број 19.Од тачке број 19г раница наставља 

на југ око 410 м сече парцеле број 2458и 2457 и долази на 

северозападни угао парцелеброј 2456 где се налази тачка број 20.Од 

тачке број 20 граница се ломи југозападно око 108 м сече парцеле 
2457 и 2455, затим јужном страном парцеле 2453 долази на тромеђу 

парцеле 2453,2455 и 2451 и ту се налази тачка број 21.Од тачке број 
21 граница скреће на југ око 267 м иде источном страном парцеле 

2451 тј.канала и долази до тачке број 22 која се налази југозападном 

углу парцеле број 2455.Од тачкеброј 22 граница се ломи према 
истоку око 30 м прати јужну страну парцеле 2455 до тачке број 23. 

Овде се граница ломи према југу око 80 м прати источну страну 

Сивачког пута чији је парцелни број 2489 затим источну страну 
парцеле 2418 до тачке број 24 која се налазна југоисточноуглу те 

парцеле. Овде се граница ломи према југозападу иде изломљеном 

линијом у дужини око 260 м прати јужну међу парцела 2418, 2417, 
2415,2414 и 2413, затим сече пацеле 5077, 5076, 5075, 5074, 5073 и 

5072, долази до парцеле 2412 тј. жељезничке пруге Сомбор-Оџаци 

где се на одстојању 70м јужно од северозападног угла парцеле 5072 
налази тачка број 25.Од тачке број 25 граница наставља јужно око 

180м источном страном пруге Сомбор- Оџаци парцела бр. 2412 до 

њеног југоисточног угла где се налазитачка број 26.Од тачке број 26 
граница се ломи на запад у дужини око 258м иде јужном страном 

парцела број 2412 и 2409 и долази на тромеђу парцела број 

2408,2400/2 и 5001 и ту се налази тачка број 27.Овде се граница ломи 
према северу иде дужином око 175м пратећи границу између парцела 

2400/2 и 2409 до тачке број 28 која се налази на западној страни 

парцеле 2409,8м јужно од тромеђе парцела 2400/2, 2409 и 2399. Затим 
граница скреће према северо западу иде дужном око 86 м сече 

парцеле 2400/2, 2400/1 до тачке број  29 која се налази 150м северно 

на међи између парцеле 2401 и 2400/1 од тромеђе парцела 2401, 
2400/1 и 2408/1. Ту се граница под угломод 145° ломи премај 

југозападу иде дужином око 115м сече парцелу 240 затим иде 

северном страном парцела 2405 и 2406 и долази на тромеђу парцела 
број 2404,2406 и 2231 ит у се налази тачка број 30. Одатле граница 

иде око 330м према југоистоку источном страном парцеле број 2231, 

затим северо источном страном парцеле 2408/1 на којој се налази 
гробље до југоисточног угла парцеле 2408/1 где се налази тачка број 

31. Ту се граница ломи према југозападу идоко 7пратећи југоисточну 

страну гробља до тачке број 32 која се налази на четворомеђи 

парцела 4984, 4983/2, 5000 и 2408/1. Даље граница се ломи према 

северозападу иде око 455м прати југозападну страну гробља до тачке 

број 33 која се налази на тромеђи парцела 2408/2, 2393 и 4971. Ту се 
граница ломи према западу иде око 87м јужном страном парцел 

е2393 до тачке број 34 која се налази на тромеђи парцела 2392, 2393 и 

5338.Ту се граница ломи према југу иде дужином око 35 м источном 
страном парцеле 2392 до тачке број 35 која се налази на источној 

страни парцеле 2392,35 м јужно од тромеђе парцела 2393,2392 и 

5338. Ту граница скрећепрема југозападу сече парцелу број 2392 иде 
117м до тачке број 36, која сеналази н ачетворомеђипарцела 2392, 

4900, 4896/2, и 2391. Овде се граница ломи премасеверозападу иде 

дужином око 45м западном страном парцеле 2391 до тачке број 37 
која сеналази на тромеђи парцела 4904 2391 и2390. Ту се граница 

ломи према југозападу иде изломљеном линијом око260мпратећи 

јужну страну улице Змај Јовине до тачке број 38 која се налази на 
тромеђи парцела 4925, 2389 и 2390. Ту се граница ломи према југу 

иде 2 2 око 50м пратећи источну страну парцеле 2389 до тромеђе 

парцеле 2389,4925 и 4924 где се налази тачка број 39. Овде граница 
скреће за 240° преајугозападу иде право око 145м,сече парцелу 4925, 

4926, 4928, 4929 дотачке број 40 која се налази у источном углу 

парцеле 2387/2. Ту се границаломи према западу иде око 50мјужном 

страном парцеле 2387/2, 2386, и2385 до тачке број 41која се налази на 
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тромеђи парцела 2385, 2384 и 4931.Овдеграница скреће према југу 

иде дужином 12мисточном страном парцеле2384до тачке број 42 која 

се налазиу југоисточном углу парцеле 2384.Од тачке 42 граница се 
ломи премазападу иде 45 м јужном страном парцеле2384 до тачке 

број 43. Од ове тачкекоја се налази у југозападном углупарцеле 2384 

граница се ломипремасеверу иде 54 м до тачке број 44 којасе налази 
на четворомеђипарцеле 2384, 2382, 4954, и 2479. Ту граница скреће 

према западу иде 60 м пратећи јужну међу парцеле 2385 до тачке број 

45 која се налази на тромеђи парцела 2382, 4955 4954.Овде граница 
скреће према северозападу иде око 520 м при том сече следеће 

парцеле 4955, 4956, 4957, 4958, 4959, 4960, 4963, 4964, 4965, 4966, 

4967, 49684970, 2375/2, 2375/1, 2372 и2 371, до тромеђе парцеле 
2371,2369 и 236 7где се налази тачка број 46.Овде се граница ломи 

према југу иде око 125 м источном страном парцеле 2367до тачке 

број 47 која се налази на источној страни парцеле 2367, а 25 м од 
тромеђе парцеле 2375/2, 2375/1 и 2367. Овде граница иде према 

западу у дужини око 120м сече парцеле2 367, 2366 до тачке број 48. 

Ту се граница ломи на север око 110м сече парцелу 2366 иде 
границом између парцела 2363 и 2362 до тачкеброј 49 која се налази 

на лому на граници између парцела 2363 и 2362. Ту се граница ломи 

према североистоку иде око 75м западном странопарцеле 2362, затим 

продужава право преко парцеле2360/1, до тачка број 5тај прелом се 

налази у продужетку међе између парцеле 2362 и 2363, 30м до 

тромеђе парцела 2362, 2363 и 2360/1. Ту се граница ломи према 
северозападу у дужини око 300м до тачке број 51 која се налази на 

четворомеђи парцела 2347, 2346, 2345 и 2344, при том сече парцеле 
2361, 2359, 2358, 2357, 2356, 2355, 2354, 2353,2352, 2350, 2348,2347 и 

2346.Одавде граница скреће на север иде дужином око 47м границом 

између парцела 2345 и 2344 до тачке број 52 која се налази на 
тромеђи парцела 2344, 2345 и 2343.Овде граница скреће, иде око 22м 

северном страном парцеле 2354 до тромеђе парцела 2354, 3451 и 2343 

где се налази тачка број 53. Овде се границаломи према северу, иде 
око 60м сече парцеле 2343, 4271 и 4270 до јужног угла парцеле 1229 

где се налази тачка број 54. Одавде граница се ломи према 

северозападу иде удужини око 165м при том сече парцеле 4270, 4269, 
4267, 4266, 4265, 4264 и 4260 до тромеђе парцела 4259, 4260 и 1224 

где се налази тачка број 55. Одавде граница скреће према северу иде 

25м границом између парцела4359 и 1224 до тромеђе парцела 4259, 
1224 и 1222 где се налази тачка број 56.Ту се граница ломи према 

западу, иде око 60 м јужном страном парцеле 1222 односно улице 

Вука Караџића до тромеђе парцела 1217, 4259 и 1222 и ту се налази 
тачка 23 рој 57. Овде се граница ломи према западу, иде око 80м 

право прати јужну страну парцеле 1217 до тачке број 58 која се 

налази на тромеђи парцела 4257, 4258, 1217. Овде се граница ломи 
према северу иде око 55м западном страном парцела 1217 и 1216 до 

тромеђе парцела 4255, 4256 и 1216 где се налази тачка број 59.Овде 

граница скреће према истоку иде око 70 м северном међом парцеле 
1216 до тромеђе парцела 4255, 1216 и 27/1 где се налази тачка број 

60. Овде се граница ломи иде око 82м према северу прати западну 

страну парцеле 27/1, до тачке број 61 која се налази на парцела 1198, 
27/1 и 4254. Од тачке број 61 граница се ломи према западу иде око 

80м јужном страном парцеле 1198 до тромеђе парцела 4253, 4254 

и1198 где се граница ломи на север иде око 55 м западном страном 
парцеле 1198, 4252 где се налази тачка број 63. Овде граница скреће 

према североистоку иде око 60м северном страном парцеле 1197 до 

четворомеће парцела 1197, 27/1, 1252 и 4251,где се налази тачка број 
64. Овде се граница ломи, иде око 177м према северу до тачке број 65 

прати западну границу улице Бранка Радичевића. Ова тачка се налази 

на тромеђи парцела 4246, 32 и 27/1.Овде граница прати  јужну међу 

парцеле 31 до тромеђе парцела 4246, 4245 и 31, где се налази тачка 

број 66. Овде се граница ломи према северу око 40м пратећи западну 

страну парцела 31 и 30  до тачке број 67 тромеђи парцеле 4244, 4243 
и 30 северном страном парцеле 30 до тачке 68 Ту границам прати 

западну страну парцеле 29 до прелома број 69 који се налази на 

тромеђи парцела 4243, 4242 и 29.Ту се граница ломи према истоку 
иде око 27м северном страном парцела 29 и 28 до прелома број 70 

који се налази на тромеђи парцела 28, 27 и 4242. Ту се граница ломи 

према северозападу и иде дужином око 610 м пратећи западни део 
парцеле 27/1 односно улицу Б.Радичевића до тачке број 71 која се 

налази на четворо међи парцела 4016, 4015/2, 27/1 и 27/2. Овде се 

граница ломи према североистоку иде око 60 м западном страном 
парцеле 26/2, тј.канала до лома на западној страни 26/2. То је тачка 

број 72. Овде се граница ломи за 90 према северозападу иде око 70м, 

западном страном парцеле 26/2 до тачке број 73 која се налази 70м од 
лома на западној страни парцеле 26/2.Овде се граница ломпрема 

североистоку иде око 104м ече парцеле 23 и 16 до тачке број 74 која 

се налази у северозападном углу парцеле бр 21. Овде се граница ломи 
према североистоку иде око 50 м северозападном страном парцеле 21 

до тачке број 75 која се налази на тромеђи парцела 21, 17 и 16. Овде 

границе скреће према североистоку иде око 160 м сече парцеле 16, 13 

и 14 до тачке број 76 која се налази на северном углу парцеле 14. 

Овде се граница ломи према истоку иде око 115м северном страном 

парцела 11, 10, 8, 7 до тачке број 77 м иде источном страном парцеле 

број 4001 до тромеђе парцела број 4001, 4000/1 и 4000/3 и ту се 
налази тачка број 78. Од тачке број 78 граница наставља 

североисточно око 140м долази до тачке број 79која се налази у 

северозападном углу парцеле број 5.Овде се граца ломи према и току 
иде око 46 северном страном парцеле 5 и 4 до тачке број 80 која се 

налази на тромеђи парцела 4000/1, 4 и 2466. Овде се граница ломи на 

северозапад у дужини око 159м иде западном страном парцеле број 
2466 долази до парцеле број 3768/1 односно на тромеђи парцела број 

3768/1 3769 и 2466а то је тачка број 81.Од тачке број 81 граница се 

ломи западно око 124 м јужном страном парцеле 3768/1 до тромеђе 
парцела број 3768/1, 3768/2 и 3769, а то је уједно и тачка број 82. Од 

тачке број 82 граница селоми на север у дужини око 41м до 

северозападног угла парцеле број 3766 и ту се налази тачка број 
83.Од тачке број 83 граница се ломи на североисток око 105м долази 

на тромеђу парцела број 3766, 3767 и пута парц. бр. 2466,а то је тачка 

бр.84. Од тачке бр. 84 граница се ломи на северозападу у дужини око 
191м западном страном пута парц. бр. 2466 долази до тачке бр.1 

 Оквирна граница Измен и допуна ПГР утврђује се као 

прелиминарна.   

   Члан 3. 
         Услови и смернице за израду измена и допуна Плана 

генералне регулације за насељено место Стапар  су дефинисани 
Просторним планом града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 

5/2014) на основу утврђених просторних решења са планираним 
наменама простора и приказом саобраћајне и целокупне комуналне 

инфраструктуре.  

Члан 4. 

         За потребе израде измена и допуна Плана генералне 

регулације обезбедиће се ажурне геодетске подлоге израђене у 

размери 1:1000, 1:2500 и 1:5000 од надлежне службе Републичког 
геодетског завода – Служба за катастар непокретности Сомбор.  

 

Члан 5. 

        Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите 

планског подручја огледаће се у принципима поштовања јединствене 

урбане матрице насељеног места Стапар  са циљем израде Измена и 
допуна Плана генералне регулације ради преиспитивања границе  

обухвата грађевинског подручја насељеног места у циљу 

рационализације коришћења грађевинског земљишта  те сагледавања 
и усклађивања правила уређења и грађења ПГР  са правилима 

дефинисаним  Просторним планом града Сомбора.   

        Један од основних циљева дефинисаних Просторним 
планом Града Сомбора је обнова и уређење насељених места на 

одржив и друштвено рационалан начин. Неопходна  је економска, 

социјална и еколошка обнова села, којом би се омогућили 
квалитетнији услови живота у руралном подручју и повећала 

заинтересованост младих за рад и опстанак. Побољшањем 

комуникације између села и центара вишег реда, надоградњом 
постојеће и изградњом нове инфраструктуре и децентрализацијом 

јавних служби града Сомбора села ће се интегрисати у привредни, 

културни и социјални развој подручја.  
 

Члан 6. 

          Концептуални оквир измена и допуна Плана генералне 
регулације је планско дефинисање урбанистичких решења по 

претежно планираним наменама земљишта са дефинисањем правила 

уређења и правила грађења по зонама и целинама  за које није 

предвиђено доношење плана детаљне регулације.  

 

Члан 7. 

        Рок за израду измена и допуна Плана генералне регулације 

је 30.12.2016.године. 

   Члан 8. 
 

        Средства за израду Измена и допуна Плана генералне 

регулације обезбеђена су  у буџету Града Сомбора са оквирном 
проценом трошкова у износу од   3.300.00,00 динара.  

 

Члан 9. 

          Носиоц израде измена и допуна  Плана генералне 

регулације је Град Сомбор.  

            Наручилац плана је ЈП „Дирекција за изградњу града 
Сомбора“ Сомбор, за рачун и у име  Града Сомбора.  

          Обрађивач измена и допуна  Плана генералне регулације је 

ЈП за просторно и урбанистичко планирање „Урбанизам“ и заштиту 
споменика културе Сомбор у складу са Одлуком о додељивању  

искључивог права за обављање делатности пружања услуга на које се 

Закон о јавним набавкама не примењује („Сл. лист града Сомбора“, 

бр. 10/2015). 
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Члан 10. 

         Органи,организације и јавна предузећа, који су овлашћени 

да утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора и 
изградњу објеката у фази израде измена и допуна Плана генералне 

регулације дужни су да по захтеву носиоца израде  измена и допуна 

Плана генералне регулације, у року од 30 дана, доставе све тражене 
податке, без накнаде.  

 

Члан 11. 

      Рани јавни увид, након доношења Одлуке о изради измена 

и допуна Плана генералне регулације објавиће се у јавном гласилу 

„Сомборске новине“ и на интернет страници Града Сомбора и трајаће 
15 дана од дана објављивања. 

 

Члан 12. 

      Нацрт измена и допуна  Плана генералне регулације биће 

изложен на јавни увид у трајању од 30 дана  у згради Скупштине 

Града Сомбора и Месној заједници Стапар.  
            О излагању Нацрта  измена и допуна Плана генералне 

регулације на јавни увид стара се носилац израде плана. 

         Рани јавни увид и јавни увид обавља Комисија за планове 

града Сомбора. 

          По обављеном јавном увиду, Комисија за планове 

сачињава извештај који садржи податке о извршеном јавном увиду, 
са свим примедбама и закључцима по свакој примедби, и исти 

доставља Обрађивачу Плана. 
 

Члан 13. 

         Саставни део ове Одлуке су: 
               - Решење  о неприступању изради извештаја о стратешкој 

процени утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације 

насељеног места Стапар   на животну средину донето  од стране 
Одељења за  комуналне послове градске управе града Сомбора бр. 

501-32/2016-V од 26.02.2016.године,  по претходно прибављеном 

мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине 
Градске управе града Сомбора бр. V-501-14/2016 од 

05.02.2016.године 

      - графички приказ оквирне границе дела обухвата Плана 
који се мења. 

Члан 14. 

          Елаборат измене и допуне  Планa генералне  регулације  
израдиће се у пет   примерка оригинала у аналогном и дигиталном 

облику,  који ће се по овери  доставити:  Скупштини града Сомбора  

као доносиоцу плана,  Одељењу за комуналне послове  градске 
управе града Сомбора, JП „Урбанизам“ Сомбор као обрађивачу 

плана, ЈП „Дирекција  за изградњу града Сомбора“ Сомбор и 

Републичком геодетском заводу ради евидентирања у Централном 
регистру планских докумената. 

 

Члан 15. 

     Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Сомбора“.  

      
РС-АПВ                             

СКУПШТИНА ГРАДА                            ПРЕДСЕДНИК 

Број: 350-71/2016-I     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Дана: 23.06.2016.год.                 Прим.др Зоран Парчетић, с.р.  

          С о м б о р 

 

 

 106. На основу члана 46. став 1. и 6. Закона о планирању и 

изградњи ("Сл. гласник РС" бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука 
УС, 24/11,121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука 

УС,132/14 и 145/14), члана 31. и 32. Правилника о садржини, начину 

и поступку  израде  докумената просторног и урбанистичког 
планирања   („Сл. гласник РС“, бр. 64/15)  и члана 38. Статута града 

Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр.2/08,  6/13 и 4/15), Скупштина 

града Сомбора је на 2. седници одржаној дана 23.06.2016. године 
донела 

 

О Д Л У К У 

 О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ 

 

Члан 1. 

       Овом Одлуком приступа се изради измена и допуна Плана 

генералне регулације насељеног места Светозар Милетић  (у даљем 
тексту:  измене и допуне  Планa генералне  регулације). 

 

 

 

Члан 2. 

          Оквирна граница обухвата измена и допуна Плана 

генералне регулације просторно обухвата целокупну територију 
грађевинског подручја утврђеног за ПГР   насељеног места  Светозар 

Милетић  („Сл. лист града Сомбора“, бр. 2/2008) 

  Граница грађевинског реона насеља почиње на северном 
делу са тачком број 1 која се налази на североисточном углу улице П. 

Шандора парцела број 2145 односно на каменој белези број 6.Од 

тачке број 1 граница наставља јужно око 200м источном страном 
улице П.Шандора и долази до тромеђе парцела број 150, 2145 и 3656 

и ту се налази тачка број 2.Од тачке број 2 граница се ломи на исток и 

удужини око 69м долази на североисточни угао парцеле број 150 где 
се на граничној белези број 8 налази тачка број 3.Од тачке број 3 

граница се ломи према југу око 78м долази на тромеђу парцела број 

153, 159 и 6371 ту се налази тачка број 4.Од тачке број 4 граница 
наставља на исток и у дужини око 517м иде јужном страном пољског 

пута парц. број 6371 затим северном страном парцела број 207, 208, 

209/2, 210, 211 и 212 и долази на тромеђу парцела број 212, 3661 и 
3662/3и то је уједно тачка број 5.Од тачке број 5 граница се ломи 

према југоистоку и у дужини око 199м долазi до камене белеге број 

13 тј. на тромеђу парцела број 225, 226 и 3662/2 и ту се налази тачка 

број 6.Од тачке број 6 граница наставља на североисток око 272м 

долази до тачке број 7 која се налази на тромеђи парцела број 237, 

3670 и 6382.Од тачке број 7 граница се ломи према југоистоку и у 
дужини око 9м прати североистoчну страну парцела број 237 и 236 и 

долази до улице И.Л. Рибара односно на тромеђу парцела број 
236,2149 и 6382 и ту се налази тачка број 8.Од тачке број 8 граница 

наставља североисточно око121м долази до тромеђе парцела број 

4249, 4250 и 2149 и ту се на каменој белеги број 16 налази тачка број 
9.Од тачке број 9 граница се ломи југоисточно и у дужини око136м 

иде североисточном страном парцела броj 2149 и 239 и долази на 

тромеђу парцела број 239, 5105 и 5106 и ту се налази тачка број 10.Од 
тачке број 10 граница се ломи на југозапад око 46 м долази до 

граничне белеге број 19 односно на тромеђу парцела број 239, 241 и 

5106 а то је уједно тачка број 11.Од тачке број 11 граница наставља 
југоисточно око 344м до тромеђе парцела број 252, 5109 и 5113 и ту 

се налази тачка број 12.Од тачке број 12 граница се ломи нај 

југозапад око 14м долази на тромеђу парцела број 252, 253 и 5113 и 
то је уједно тачка број 13.Од тачке број 13 граница наставља 

југоисточно око 292м долази до граничне белеге број 23 која се 

налази на тромеђи парцела број 1431/2, 1532 и 5114 и то је тачка број 
14.Од тачке број 14 граница се ломи према североистоку око14м до 

најсеве-рнијег угла парцеле број 1532 где се на граничној белеги број 

24 налази тачка број 15.Од тачке број 15 граница наставља 
југоисточно у дужини око 361м долази до белеге број 25 која се 

налази на тромеђи парцела број 1532, 5115 и 5116 а то је уједно тачка 

број 16.Од тачке број16 граница се ломи југозападно изломљеном 
линијом у укупној дужини око 501м прати југоисточну страну 

парцела број 1532, 1536, 2150, 2180, 1537/1, 1537/2, 5134/1, затим 

северозападно око 10м границом парцеле број 5142 па њеном 
северозападном страном на југозапад до тромеђе парцела број 5138, 

5139 и 5142 и ту се налази тачка број 17.Од тачке број 17 граница се 

ломи на југоисток у дужини око 97м пресеца парцеле број 5142, 5143, 
5144/1, железничку пругу за Суботицу 6333 и долази до пољског пута 

парц. број 6425 и ту се налази тачка број 18.Од тачке број 18 граница 

наставља североисточно око 220 m иде југоисточном страном 
пољског пута парцела број 6425 и долази до тачке 18А. Од тачке 18А 

граница се ломи на југоисток у дужини око 190м  и пресеца парцеле 

5563/1, 5561 и 5563/2 и долази до тачке 18Б, која се налази на 

северној граници парцеле 5944, а удаљена на североисток 95 mод 

тромеђе парцела 5949,5951 и 5944. Од тачке 18Б граница се ломи на 

југозапад у укупној дужини око 800м иде северо западном страном 
парцела 5944, 5949, и пресеца пољски пут парцела број 6426, затим 

пресеца парцеле 6002, 6001, 5998, 5997, 5994, 5992,5989, 5987, 5984, 

5982, 5979, 5980, 5975, 5974 и 5969 и долази на тромеђу парцела 
5968, 5970 и 6429 и ту се налази тачка 18В. Од тачке 18В граница се 

ломи према северозападу око 118 m иде североисточном страном 

пољског пута парцела број 6429 до тромеђе парцела 5956, 5957 и 
6429 и ту се налази тачка број18Г. Од тачке 18Г граница у укупној 

дужини око 378 m изломљеном линијом најпре иде југозападно, 

пресеца парцеле пута 6429, 6428 и наставља јужном страном парцеле 
5153, 5154, 5157, затим иде јужно, источном страном парцела 5158, 

5160, 5162, и даље наставља југозападно источном страном парцела 

5163, 5164, 5165, 5170, 5171, 5176, 5179 и 5182 где се на тромеђи са 
још парцелама 6328 и 6329 налази тачка број 18Д.Од тачке 18Д 

граница се ломи према северозападу у дужини око 332 mиде 

југозападном страном парцела 5182 и 5181 и долази до тачке 18Ђ, 
која се налази на тромеђи парцела 5181, 5180 и 5183.Од тачке 18Ђ 

граница наставља североисточно око 50mи долази до тачке 18Е, која 

се налази у југоисточном углу парцеле број 5177.Од тачке 18Е 

граница се ломи према северозападу око 76 и иде источном страном 
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парцеле 5177,пресеца пољски пут 6439 и долази до 

експропријацијоног појаса железничке пруге парцела број 6334 где се 

налази тачка 18Ж.Од тачке 18Ж граница наставља југозападно око 
685 м иде јужном страном експропријационог појаса жељезничке 

пруге, парцела број 6334, долази на белегу број 37 и ту се налази 

тачка број 19.Од тачке број 19 граница се ломи на северозапад излом 
љеном линијом у дужини око 1245 м иде западном страном парцела 

2139, 2163 ул. Конопљиште, 905, 904, 902, 900, 898, 896, 894, 893, 

891, 889, 887, 885,883,882,881, 879, 877 876, 875 и долази на петомеђу 
парцела рој870/2,871,875,5289 и 5290 и ту се налази тачка број 20.Од 

тачке број 20 границан аставља према југозападу око 85м међом 

између парцела број 5289 и 5290 до местагде продужени правац 
западне стране парцелеброј 872 сече овумеђу и ту сеналази тачка број 

21.Од тачке број 21 граница се ломи на север око 75м пресеца 

парцелу број 5289 иде западном страном парцеле број 872 и долази 
на тромеђу парцела број 872, 2154 и 5283 а то је уједно тачка број 

22.Од тачке број 22 граница наставља западно око 241м јужном 

страном улице Сомборске парцела број 2154 долази до граничне 
белеге број 7 и ту се налази тачка број 23 Од тачке број 23 граница се 

ломи на северозапад и у дужини од 205м иде ападном страном 

парцела број 2154, 2156 и 3635 и долази до тачке број 24.Од тачке 

број 24 граница се ломи према североистоку и изломљеном линијом у 

дужини око 375м најпре сече парцелу број 3635 затим иде 

експропријацијом канала парц. број 6322 долази до тачке број 25 која 
се налази на тромеђи парцела број 3636, 6322 и 6331.Од тачке број 25 

граница се ломи према истоку и југоистоку изломљеном линијом у 
дужини око 340 м прати југозападну страну канала парц.број 6331 и 

западном страном канала парцела број 2138 и долази до тромеђе 

парцела број 785, 787 и 2138 и ту се налази тачка број 26.Од тачке 
број 26 граница наставља североисточно и у укупној дужини око 

640м пресеца парцеле број 21328, 777, 776/1 иде 

северозападномстраном парцела број 764 и 766/1 пресеца парцеле 
број 763, 760, 757/2, 756, 754, 752, 750, 748, 746, 744, 742, 740,737, 

735, 728, 726, 724, 718, 716, 714, 708 северозападном страном парцеле 

број 704, сече парцеле број 700, 698, 690 и 688 и долази до парцеле 
број671 где се на одстојању од 155м од улице Сомборске налази 

тачка број 27.Од тачке број27 граница се ломи према северозападу у 

дужини од 167м североисточном страном парцела број 688 и 686 
долази до тачке број 28 која је 17м јужно од четворомеђе парцела 

број 686, 685, 684 и 679.Од тачке број 28 граница се ломи југозападно 

око 214м изломљеном линијом најпре сече парцеле број 686 и 693 
затим иде југоисточном страном парцела број 695, 696 и 701а потом 

правомлинијом сече парцеле број 703, 710, 712, 720, 722, 729/2, 732 и 

738 и долази до парцеле број 740 где се налази тачка број 29. Тачка 
број 29 је 55м удаљена јужно од тромеђе парцела број 738, 740 и 

2141.Од тачке број 29 граница наставља северозападно око 68м 

међом између парцела број 738 и 740 те југозападном страном улице 
Змај Јовине парцела број 2141до граничне белеге број 58 а то је 

уједно тачка број 30.Од тачке број 30 граница се ломи на североисток 

око 83м западном страном улице Змај Јовине парцелаброј 2141 до 
тромеђе парцела број 2141, 50/1 и 3639 и ту се налази тачка број 

31.Од тачке број 31 граница наставља на северозапад изломљеном 

линијом око 289м прати западну страну парцела број 50/1, 50/2, 51, 
47, 46 и 45 и долази до тачке број 32 која се налази на међи између 

парцела број 45 и 3639, а 10м удаљена на југ од тромеђе парцела број 

45, 2142 и 3639.Од тачке број 32 граница се ломи према западу у 
дужини око 197м иде преко парцеле број 3639 долази до канала 

парцела број 6322 односно до тачке број 33 која је 25м удаљена на југ 

од парцеле пута број 6395.Од тачке број 33 граница наставља 

југоисточно у дужини од 85м источном страном канала парцеле број 

6322 долази до тачке број 34.Од тачке број 34 граница се ломи према 

западу и у дужини око 175м иде преко парцеле број 3628 тангира 
југозападни угао канала парцела број 3627 и долази до тачке број 35 

која је 45м удаљена на исток од источне стране парцеле број 3629.Од 

тачке број 35 граница се ломи на северозапад око 110м иде преко 
парцеле 3628 пресеца каналпарцела број 3627 и долази до ломне 

тачке на источној страни канала где се на граници са парцелом број 

3626 налази тачкаброј 36.Од тачке број 36 граница се ломи под углом 
од 90°и у дужини од 80м иде преко парцеле број 3628 и улази у 

парцелу број 3629 и ту се налази тачка број 37.Од тачке број 37 

границанаставља северозападно око 160м преко парцеле број 3629 
долази до границе канала парцела број 6324 до места где продужена 

источна страна крака истог канала са севера сече овај правац и ту се 

налази тачка број 38.Од тачке број 38 граница се ломи према 
североистоку у укупној дужини око 500м иде јужном страном канала 

парцела број 6324и и 6394 до тромеђе парцела 6363, пута 6394и 

3621/1 иту се налази тачка 38А. Одавде се ломи према северозападуу 
дужини од око 132м долази до тачке бр. 38Б која се налази на 

тромеђи парцела 3612, 3611 и 6363. Од тачке 38Б граница се ломи 

североисточооко 96.0м долази до тромеђе парцела број 3075,3076 и 

3078и ту се налази тачка број 38В.Од тачке 38Б граница наставља 

изломљеном линијом југоисточно иде североисточном страном 

парцеле3075 око 20.0м затим око 14.0м до тромеђе парцела бр. 3069, 

3070 и 3075, одакле се ломи југоисточно око 22.0м, затим југозападно 
око 11.0м, те поново југоисточно око 62.0м до тромеђе парцела бр. 

3058, 3057 и 3054 и ту се налази тачка 38Г. Од тачке 38Г граница се, 

најпреломи југозападно око 9.0м, затим југоисточно око 22,0м, 
североисточном страном парцеле бр. 3056 пресеца парцелу 3053и 

поново наставља североисточно око 22.0м долази дотачке бр. 39.Од 

тачке број 39 граница скреће према југоистоку у дужини око 68м 
пресеца парцелу број 3052 затим иде североисточном страном 

парцела број 19 и 21 долази до граничног камена број 4 који се 

налази на тромеђи парцела број 16, 21 и 3048,а то је уједно тачка број 
40.Од тачке број 40 граница се ломи на североисток у дужини око 

288м иде северозападном страном парцела број 16, 15, 1 и 2145 и 

долази до тачке број 1 која је описана на почетку овог текста. 
 Оквирна граница обухвата Измена и допуна ПГР утврђује 

се као прелиминарна. 

 

Члан 3. 

         Услови и смернице за израду измена и допуна Плана 

генералне регулације за насељено место Светозар Милетић  су 

дефинисани Просторним планом града Сомбора („Сл. лист града 

Сомбора“, бр. 5/2014) на основу утврђених просторних решења са 

планираним наменама простора и приказом саобраћајне и целокупне 
комуналне инфраструктуре.  

 

Члан 4. 

         За потребе израде измена и допуна Плана генералне 

регулације обезбедиће се ажурне геодетске подлоге израђене у 
размери 1:1000, 1:2500 и 1:5000 од надлежне службе Републичког 

геодетског завода – Служба за катастар непокретности Сомбор.  

 

Члан 5. 

        Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите 

планског подручја огледаће се у принципима поштовања јединствене 
урбане матрице насељеног места Светозар Милетић  са циљем израде 

Измена и допуна Плана генералне регулације ради преиспитивања 

границе  обухвата грађевинског подручја насељеног места у циљу 
рационализације коришћења грађевинског земљишта  те сагледавања 

и усклађивања правила уређења и грађења ПГР  са правилима 

дефинисаним  Просторним планом града Сомбора.   
        Један од основних циљева дефинисаних Просторним 

планом Града Сомбора је обнова и уређење насељених места на 

одржив и друштвено рационалан начин. Неопходна  је економска, 
социјална и еколошка обнова села, којом би се омогућили 

квалитетнији услови живота у руралном подручју и повећала 

заинтересованост младих за рад и останак. Побољшањем 
комуникације између села и центара вишег реда, надоградњом 

постојеће и изградњом нове инфраструктуре и децентрализацијом 

јавних служби града Сомбора села ће се интегрисати у привредни, 
културни и социјални развој подручја.  

 

Члан 6. 

          Концептуални оквир измена и допуна Плана генералне 

регулације је планско дефинисање урбанистичких решења по 

претежно планираним наменама земљишта са дефинисањем правила 
уређења и правила грађења по зонама и целинама  за које није 

предвиђено доношење плана детаљне регулације.  

 

Члан 7. 

        Рок за израду измена и допуна Плана генералне регулације 

је 30.12.2016.године. 
 

Члан 8. 

        Средства за израду Измена и допуна Плана генералне 
регулације обезбеђена су  у буџету Града Сомбора са оквирном 

проценом трошкова у износу од   3.200.000,00 динара.  

 

Члан 9. 

          Носиоц израде измена и допуна  Плана генералне 

регулације је Град Сомбор.  
            Наручилац плана је ЈП „Дирекција за изградњу града 

Сомбора“ Сомбор, за рачун и у име  Града Сомбора.  

          Обрађивач измена и допуна  Плана генералне регулације 
је ЈП за просторно и урбанистичко планирање „Урбанизам“ и 

заштиту споменика културе Сомбор у складу са Одлуком о 

додељивању  искључивог права за обављање делатности пружања 
услуга на које се Закон о јавним набавкама не примењује („Сл. лист 

града Сомбора“, бр. 10/2015). 
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Члан 10. 

         Органи,организације и јавна предузећа, који су овлашћени 

да утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора и 
изградњу објеката у фази израде измена и допуна Плана генералне 

регулације дужни су да по захтеву носиоца израде  измена и допуна 

Плана генералне регулације, у року од 30 дана, доставе све тражене 
податке, без накнаде.  

Члан 11. 

      Рани јавни увид, након доношења Одлуке о изради измена 
и допуна Плана генералне регулације објавиће се у јавном гласилу 

„Сомборске новине“ и на интернет страници Града Сомбора и трајаће 

15 дана од дана објављивања. 
 

Члан 12. 

      Нацрт измена и допуна  Плана генералне регулације биће 
изложен на јавни увид у трајању од 30 дана  у згради Скупштине 

Града Сомбора и Месној заједници Светозар Милетић.  

            О излагању Нацрта  измена и допуна Плана генералне 
регулације на јавни увид стара се носилац израде плана. 

         Рани јавни увид и јавни увид обавља Комисија за планове 

града Сомбора. 

          По обављеном јавном увиду, Комисија за планове 

сачињава извештај који садржи податке о извршеном јавном увиду, 

са свим примедбама и закључцима по свакој примедби, и исти 
доставља Обрађивачу Плана. 

 

Члан 13. 

         Саставни део ове Одлуке су: 

               - Решење  о неприступању изради извештаја о стратешкој 
процени утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације 

насељеног места Светозар Милетић   на животну средину донето  од 

стране Одељења за  комуналне послове градске управе града 
Сомбора бр.501-33/2016-V  од 26.02.2016.године,  по претходно 

прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите 

животне средине Градске управе града Сомбора бр. V-501-11/2016 од 
05.02.2016.године 

      - графички приказ оквирне границе дела обухвата Плана 

који се мењa. 

Члан 14. 

         Елаборат измене и допуне  Планa генералне  регулације  

израдиће се у пет   примерка оригинала у аналогном и дигиталном 
облику,  који ће се по овери  доставити:  Скупштини града Сомбора  

као доносиоцу плана,  Одељењу за комуналне послове  градске 

управе града Сомбора, JП „Урбанизам“ Сомбор као обрађивачу 
плана, ЈП „Дирекција  за изградњу града Сомбора“ Сомбор и 

Републичком геодетском заводу ради евидентирања у Централном 

регистру планских докумената. 
 

Члан 15. 

     Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу града Сомбора“.  

      

РС-АПВ                             
СКУПШТИНА ГРАДА                            ПРЕДСЕДНИК 

Број: 350-72/2016-I     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

Дана: 23.06.2016.год.                 Прим.др Зоран Парчетић, с.р.  
          С о м б о р 

 

 107. На основу члана 17. став 1. тачка 10. и став 2., чл. 21. 

и 22. Закона о јавним путевима ( "Сл. гласник РС" бр.101/2005, 

123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013) и члана 38. тачка 6. Статута 

Града Сомбора (“Сл.лист Града Сомбора”, бр. 2/08, 6/13 и4/15), 
Скупштина Града Сомбора на 2. седници одржаној дана 23.06.2016. 

године,  донeла је  

О Д Л У К У  

 О  ТРЕЋИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ  О OПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ 

ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 

Члан 1. 

               Члан  23. Одлуке о општинским и некатегорисаним 

путевима на територији града Сомбора („Сл.лист града Сомбора“,бр. 
9/2010 ,9/2011 и 4/2015)  мења се и гласи:  

               „За постављање  инсталација (оптички каблови,  електричне 

инсталације, гасне инсталације, водовод, канализација, ТТ 
инсталације и сл.) поред, испод или изнад (укрштај) јавног пута  

плаћа се накнада   у висини од 300,00 динара по метру дужном 

постављених инсталација,  ширине ископаног рова до 50цм, а за 

инсталације где је ширина ископаног рова  већа,  накнада се 

сразмерно  повећању ширине ископаног рова  линеарно увећава. 

             Накнада из става 1. овог  члана утврђује се решењем  о 

накнади за постављање инсталација, у годишњем износу, а након 

издавања сагласности за постављање инсталација, и плаћа се  једном 
годишње све док је решење на снази. 

             Решење из става 2. овог члана доноси Одељење за комуналне 

послове градске управе града Сомбора, а наплату и контролу наплате 
накнаде  за постављање инсталација, обрачун и наплату камате, 

застарелост и остало  врши Одељење локалне пореске 

администрације градске управе града Сомбора применом одредби 
закона  којим се уређује порески поступак и пореска администрација. 

              Подносилац захтева за постављање инсталација  дужан је да 

утврђену накнаду за постављање инсталација плати на текући рачун 
јавних прихода разврстанoг по Правилнику о условима и начину 

вођење рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих 

рачуна, и то за прву годину постављања  у року од 8 (осам)  по 
добијању решења, а за сваку наредну годину до 31. марта у тој 

години на основу достављеног рачуна Одељења за комуналне 

послове. 
              Накнада из става 1. овог  члана се не плаћа у  ситуацији када 

је инвеститор  на постављању инсталација  град Сомбор, као и за све 

инвестиције које се финансирају из средстава буџета Града Сомбора. 

              Накнада из става 1. овог  члана  је јавни приход  и иста је  

усмерена за намену финансирања изградње, реконструкције, 

одржавање и заштите јавних и некатегорисаних путева и улица,као и 
за трошкове коришћења и отплату кредита за наведене намене. 

 

Члан 2. 

             После чл.23. додаје се нови члан 23а. који гласи: 

            „Инвеститор који има постављене инсталације поред, испод 
или изнад (укрштај) јавног пута, а нема  сагласност за постављање 

инсталација  дужан је да  најдуже  у року од 1 године од ступања на 

снагу ове одлуке  иврши  пријаву и исходује сагласност. У супротном 
се сматра да оне инсталације за које није исходована сагласност  не 

постоје на терену и неће се ни узети у обзир приликом израде 

просторно-планске документације, нити ће бити третиране као 
постојеће приликом издавања одобрења за грађење на том 

локалитету.“ 

Члан 3. 

               Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у "Службеном листу Града Сомбора. 

 
РС-АПВ                             

СКУПШТИНА ГРАДА                            ПРЕДСЕДНИК 

Број: 344-241/2016-I     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Дана: 23.06.2016.год.                 Прим.др Зоран Парчетић, с.р.  

          С о м б о р 

  
 

 108. На основу члана 46. став 1. тачка 1. и члана 49. 

став 1. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 
129/07,34/10-УС и 54/2011) и Извештаја Одбора за кадровска и 

административна питања и радне односе са 05. седнице од 

22.06.2016. године, Скупштина града Сомбора је на 2. седници 
која је одржана 23.06.2016. године, донела 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

 

I 

 

 Утврђује се да је одборнику ДР НИКОЛИ СЛАВНИЋУ, 

са изборне листе СОМБОР У СРЦУ – СПО, престао мандат 

одборника, подношењем оставке. 

 

II 

Ово Решење објавити у "Службеном листу Града 

Сомбора". 

III 

Против овог Решења може се изјавити жалба Управном 

суду у року од 48 часова од дана доношења. 

 
РС-АПВ                             

СКУПШТИНА ГРАДА                            ПРЕДСЕДНИК 

Број: 02-209/2016-I     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Дана: 23.06.2016.год.                 Прим.др Зоран Парчетић, с.р.  

          С о м б о р 
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 109. На основу члана 46. став 1. тачка 1. и члана 49. став 1. 

Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/07,34/10-УС 

и 54/2011) и Извештаја Одбора за кадровска и административна 
питања и радне односе са 5. седнице од 22.06.2016. године, 

Скупштина града Сомбора је на 2. седници која је одржана 

23.06.2016. године, донела 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

 

I 

 Утврђује се да је одборнику ЖИКИ ГОЈКОВИЋУ, са 

изборне листе СОМБОР У СРЦУ – СПО, престао мандат 

одборника, подношењем оставке. 

 

II 

Ово Решење објавити у "Службеном листу Града 
Сомбора". 

III 

Против овог Решења може се изјавити жалба Управном 

суду у року од 48 часова од дана доношења. 

         

РС-АПВ                             
СКУПШТИНА ГРАДА                            ПРЕДСЕДНИК 

Број: 02-208/2016-I     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

Дана: 23.06.2016.год.                 Прим.др Зоран Парчетић, с.р.  
          С о м б о р 

 

 
 110. На основу члана 48., 49. и 56. Закона о локалним 

изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/07) и Извештаја Одбора за 

кадровска и административна питања и радне односе са 5. седнице од 
22.06.2016. године, Скупштина града Сомбора је на 2. седници која је 

одржана 23.06.2016. године, донела 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

I 

Потврђује се мандат одборнику Скупштине Града 

Сомбора, кандидату за одборника изабраног на изборима одржаним 
24.04.2016. године 

 ДРАГОСЛАВУ МАТИЈЕВИЋУ, са изборне листе 

СОМБОР У СРЦУ - СПО 

II 

Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања 

мандата. 

III 

Ово Решење објавити у "Службеном листу Града 

Сомбора". 

IV 

Против овог Решења може се изјавити жалба Управном 

суду у року од 48 часова од дана доношења. 

 
РС-АПВ                             

СКУПШТИНА ГРАДА                            ПРЕДСЕДНИК 

Број: 02-207/2016-I     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

Дана: 23.06.2016.год.                 Прим.др Зоран Парчетић, с.р.  

          С о м б о р 

 
 

 111. На основу члана 48., 49. и 56. Закона о локалним 

изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/07) и Извештаја Одбора за 
кадровска и административна питања и радне односе са 5. седнице од 

22.06.2016. године, Скупштина града Сомбора је на 2. седници која је 

одржана 23.06.2016. године, донела 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

I 

Потврђује се мандат одборнику Скупштине Града 
Сомбора, кандидату за одборника изабраног на изборима одржаним 

24.04.2016. године 

 НЕБОЈШИ ОПАЧИЋУ, са изборне листе СОМБОР 
У СРЦУ - СПО 

 

 

II 

Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања 

мандата. 

III 

Ово Решење објавити у "Службеном листу Града 

Сомбора". 

IV 

Против овог Решења може се изјавити жалба Управном 

суду у року од 48 часова од дана доношења. 

 

РС-АПВ                             

СКУПШТИНА ГРАДА                            ПРЕДСЕДНИК 

Број: 02-206/2016-I     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Дана: 23.06.2016.год.                 Прим.др Зоран Парчетић, с.р.  

          С о м б о р 

   
 

 112. На основу члана 34. Закона о јавним предузећима ( 

„Службени гласник РС" бр. 15/2016 ), и члана 38. став 1. тачка 9. 
Статута Града Сомбора ( „Службени лист Града Сомбора“, број 

2/2008, 6/2013 и 4/2015 ) Скупштина Града Сомбора на 2. седници 

одржаној  дана 23.06.2016. године, д о н е л а   ј е 

 

                                                Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА 

ЗА ИЗБОР  ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

 

1. ИМЕНУЈЕ се Комисија за спровођење конкурса за избор 
директора јавних предузећа чији оснивач је Скупштина града 

Сомбора (у даљем тексту:Комисија).  

 

2. Комисија има  5 чланова од којих је један председник.   

 

3. У Комисију се именују: 

 

    * Златко Арловић - Председник Комисије 

    * Габор Бујак - члан Комисије  
    * Иван Камерер - члан Комисије 

    * Јелена Басарић - члан Комисије 

    * Виктор Деспотовић - члан Комисије 

 

4. Мандат председника и чланова Комисије траје 4 године. 

 
5. Задатак Комисије је да: 

 

-  неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису 

приложени сви потребни докази, одбаци  закључком 

против кога није допуштена посебна жалба; 

-  по истеку рока за подношење пријава, прегледа све 

приспеле пријаве и поднете доказе и саставља списак 

кандидата међу  којима се  спроводи изборни поступак; 

-  у изборном поступку оцењивањем стручне способности, 

знања и вештина, утврђује резултат кандидата према 

мерилима за именовање директора јавног предузећа; 

-  доставља писмена обавештења кандидатима о томе када 

отпочиње изборни поступак ( ако се изборни поступак 

спроводи у више делова, кандидати се на почетку сваког 

дела обавештавају о томе када почиње наредни део 

изборног поступка ) 

     -  саставља ранг листу са највише три  кандидата  која су са 
најбољим резултатом  испунила мерила за избор директора 

јавног предузећа и доставља је  надлежном органу 

јединице локалне самоуправе; 
  

-  омогући кандидату који је учествовао у изборном 

поступку, на његов захтев увид у конкурсну 
документацију; 

 

6. Комисија ради у седницама. О раду на седници води се 
записник. 

  Комисија пуноважно одлучује када седници присуствује више 

од половине чланова. 
 

7. Административно - техничке послове за потребе Комисије 

обавља Одељење за комуналне послове. 
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8. Председник и чланови Комисије и радник Одељење за 

комуналне послове који врши административно - техничке 

послове за потребе Комисије,  имају право на накнаду за 
учествовање у раду седница Комисије у висини накнаде коју 

примају скупштинска радна тела по једном састанку. 

 
9. Овим Решењем ставља се ван снаге Решење о именовању  

Комисије за спровођење конкурса за именовање директора 

јавних предузећа ( „Службени лист Града Сомбора“, број   
6/2013 и 16/2014 ). 

 

10. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у 
„Службеном листу града Сомбора“. 

 

 
РС-АПВ                             

СКУПШТИНА ГРАДА                            ПРЕДСЕДНИК 

Број: 02-210/2016-I     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Дана: 23.06.2016.год.                 Прим.др Зоран Парчетић, с.р.  

          С о м б о р 

 

   

 113. На основу члана 38. Статута Града Сомбора ("Сл. лист 

града Сомбора", бр. 2/2008, 6/2013 и 4/2015), Скупштина града 
Сомбора је, на својој 2. седници одржаној дана 23.06.2016.  године, 

донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА  

И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

I 

 Образује се Комисија за израду Предлога годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта  

града Сомбора за 2017. годину (у даљем тексту: Комисија). 

 

II 

 Комисију чине председник и шест чланова, и то: 

 1. Раде Косановић , председник, 
 2. Јован Кеча, члан, 

 3. Јован Боровић, члан, 

 4. Сава Дојић, члан, 
 5. Радомир Кузмановић, члан,  

 6. Золика Иван, члан. 

 7. Нада Мандић, члан  
  

III 

 Задатак Комисије је да изради Предлог годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2017. 

годину, којим ће утврдити врсту и обим радова које треба извршити у 

2017. 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. Закона о 

пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 62/06, 65/08 – др. 
Закон, 41/09 и 112/2015) и прибави мишљење Комисије из члана 60. 

став 3. Закона о пољопривредном земљишту. 

 Да обавести јавним позивом образовне установе – школе, 

стручне пољопривредне службе, социјалне установе, 

високообразовне установе – факултете и научне институте чији је 

оснивач држава, установе за извршење кривичних санкција и правна 
лица у државној својини регистрована за послове у области 

шумарства, да Комисији доставе захтеве за признавање права на 

коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без 
плаћања накнаде у површини која је примерена делатности којом се 

баве, да размотри достављене захтеве и донесе одлуку о истим (члан 

61. Закона о пољопривредном земљишту). 
 Да обавести јавним позивом правна и физичка лица која су 

власници функционалног система за наводњавање и одводњавање, 

рибњака, вишегодишњих засада старијих од три године, а млађих од 
15 година у роду, винограда старијих од три године, а млађих од 30 

година у роду, функционалних пољоприредних објеката, а који се 

налазе на земљишту у државној својини и правна и физичка лица која 
су власници објеката за узгој и држање животиња и која се баве 

узгојем и држањем животиња, а у циљу производње хране за 

животиње, да Комисији доставе захтеве за признавање права пречег 
закупа са потребном документацијом, најкасније до 30. октобра 

текуће године за наредну годину, да размотри достављене захтеве и 

донесе одлуку о истим (члан 64а Закона о пољопивредном 

земљишту).  

 Да изради Предлог годишњег програма у складу са 

одредбама чл.60,61, 61а и 64а Закона о пољопривредном земљишту, 

упутствима и инструкцијама Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде о изради Годишњег програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта и поступка јавног 

надметања, број:320-11-5512/2009-06 од 03.11.2010. године.  
 Да прибави мишљење Комисије за давање мишљења коју 

образује градоначелник, а која у свом саставу има најмање половину 

чланова физичких лица – пољопривреднике који су уписани у 
Регистар пољопривредних газдинстава у складу са прописом којим се 

уређује упис у регистар пољопривредних газдинстава на Предлог 

годишњег програма (члан 60 став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту). 

IV 

 За обављање задатака из става 3 овог решења председник и 
чланови Комисије имају право на надокнаду у висини коју утврђује 

председник Скупштине града или градоначелник својим актом. 

 

V 

 Стручну обраду аката, других материјала, организационе и 

административне послове за Комисију врши Одељење за 

пољопривреду и рурални развој Градске управе града Сомбора.  

 

РС-АПВ                             
СКУПШТИНА ГРАДА                            ПРЕДСЕДНИК 

Број: 320-965/2016-I     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Дана: 23.06.2016.год.                 Прим.др Зоран Парчетић, с.р.  

          С о м б о р 

 
 

 114. На основу члана  16, 18. и 20. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016) и члана 38. става 1. и 
тачке 9) Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 

2/2008, 6/2013 и 4/2015), Скупштина града Сомбора је на 2. седници, 

одржаној 23.06.2016. године, донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР 

 

I 

 У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 

"Водоканал" Сомбор именују се на манданти период од 4 године: 

1. Никола Жуљевић, за председника, из реда оснивача 

2. Дејан Кубатов, за члана, из реда оснивача 

3. Драган Лазић, за члана, из реда запослених.  

II 

 Доношењем овог Решења, Председнику и члановима 

Надзорног одбора из претходног сазива 2012. – 2016. година, престаје 

мандат. 

III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у "Службеном листу града Сомбора". 

 

РС-АПВ                             
СКУПШТИНА ГРАДА                            ПРЕДСЕДНИК 

Број: 06-188/2016-I     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

Дана: 23.06.2016.год.                 Прим.др Зоран Парчетић, с.р.  

          С о м б о р 

 

 115. На основу члана  16, 18. и 20. Закона о јавним 
предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016) и члана 38. става 1. и 

тачке 9) Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр.  

2/2008, 6/2013 и 4/2015), Скупштина града Сомбора је на 2. седници, 
одржаној 23.06.2016. године, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 

ГРАДА СОМБОРА" СОМБОР 

 

I 

 У Надзорни одбор Јавног предузећа "Дирекција за 
изградњу града Сомбора" Сомбор именују се на манданти период од 

4 године: 

1. Срђан Стошић, за председника, из реда оснивача 

2. Катарина Мацан Сабо, за члана, из реда оснивача  

3. Душан Ландека, за члана, из реда запослених.  
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II 

 Доношењем овог Решења, председнику и члановима 

Надзорног одбора из претходног сазива 2012. – 2016. година, престаје 
мандат. 

III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у "Службеном листу града Сомбора". 

 

РС-АПВ                             
СКУПШТИНА ГРАДА                            ПРЕДСЕДНИК 

Број: 06-189/2016-I     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

Дана: 23.06.2016.год.                 Прим.др Зоран Парчетић, с.р.  
          С о м б о р 

 

 

 116.  На основу члана  16, 18. и 20. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016) и члана 38. става 1. и 

тачке 9) Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр.  
2/2008, 6/2013 и 4/2015), Скупштина града Сомбора је на 2. седници, 

одржаној 23.06.2016. године, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП "ЕНЕРГАНА" СОМБОР 

 

I 

 У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 

"Енергана" Сомбор именују се на манданти период од 4 године: 

1. Милорад Вељовић, за председника, из реда оснивача 

2. Слободан Стеванчев, за члана, из реда оснивача 

3. Александар Мереи, за члана, из реда запослених.  

II 

 Доношењем овог Решења, председнику и члановима 

Надзорног одбора из претходног сазива 2012. – 2016. година, престаје 

мандат. 

III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у "Службеном листу града Сомбора". 

 

РС-АПВ                             

СКУПШТИНА ГРАДА                            ПРЕДСЕДНИК 
Број: 06-190/2016-I     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

Дана: 23.06.2016.год.                 Прим.др Зоран Парчетић, с.р.  

          С о м б о р 

 

 

 117. На основу члана  16, 18.. и 20. Закона о јавним 
предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016) и члана 38. става, става 

1. и тачке 9) Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 

2/2008, 6/2013 и 4/2015), Скупштина града Сомбора је на 2. седници, 
одржаној 23.06.2016. године, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО“ 

 

I 

 У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 

"ЗЕЛЕНИЛО" Сомбор именују се на манданти период од 4 године: 

1. Снежана Радоњић, за председника, из реда оснивача 

2. Ђуро Клипа, за члана, из реда оснивача 

3. Надежда Радојевић, за члана, из реда запослених.  

II 

 Доношењем овог Решења, председнику и члановима 
Надзорног одбора из претходног сазива 2012 – 2016. година, престаје 

мандат. 

III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у "Службеном листу града Сомбора". 

 

РС-АПВ                             

СКУПШТИНА ГРАДА                            ПРЕДСЕДНИК 

Број: 06-191/2016-I     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Дана: 23.06.2016.год.                Прим.др Зоран Парчетић, с.р.  

          С о м б о р 

 

 

 

 118. На основу члана  16, 18. и 20. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016) и члана 38. става 1. и 

тачке 9) Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр.  
/2008), Скупштина града Сомбора је на 2. седници, одржаној 

23.06.2016. године, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР“ 

 

I 

 У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 
"ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР" именују се на манданти период од 4 

године: 

1. Наташа Туркић, за председника, из реда оснивача 

2. Перо Станимировић, за члана, из реда оснивача 

3. Катарина Мајсторовић, за члана, из реда запослених.  

II 

 Доношењем овог Решења, председнику и члановима 

Надзорног одбора из претходног сазива 2012. – 2016. година, престаје 

мандат. 

III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у "Службеном листу града Сомбора". 

 

РС-АПВ                             
СКУПШТИНА ГРАДА                            ПРЕДСЕДНИК 

Број: 06-192/2016-I     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

Дана: 23.06.2016.год.                 Прим.др Зоран Парчетић, с.р.  
          С о м б о р 

 

 

 119. На основу члана  16, 18. и 20. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016) и члана 38. става 1. и 

тачке 9) Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр.  
2/2008, 6/2013 и 4/2015), Скупштина града Сомбора је на 2. седници, 

одржаној 23.06.2016. године, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП "ПРОСТОР СОМБОР“ 

 

I 

 У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 
"ПРОСТОР" Сомбор именују се на манданти период од 4 године: 

1. Дивна Бабић, за председника, из реда оснивача 

2. Зорица Никшић, за члана, из реда оснивача 

3. Дејан Парчетић, за члана, из реда запослених.  

II 

 Доношењем овог Решења, председнику и члановима 

Надзорног одбора из претходног сазива 2012 – 2016. година, престаје 

мандат. 

III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у "Службеном листу града Сомбора". 

 

РС-АПВ                             

СКУПШТИНА ГРАДА                            ПРЕДСЕДНИК 
Број: 06-193/2016-I     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

Дана: 23.06.2016.год.                Прим.др Зоран Парчетић, с.р. 

          С о м б о р 

 

 120. На основу члана  16, 18. и 20. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016) и члана 38. става 1. и 
тачке 9) Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр.  

2/2008, 6/2013 и 4/2015), Скупштина града Сомбора је на 2. седници, 

одржаној 23.06.2016. године, донела 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП "УРБАНИЗАМ" СОМБОР 

 

I 

 У Надзорни одбор Јавног предузећа "УРБАНИЗАМ" 

Сомбор именују се на манданти период од 4 године: 
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1. Иштван Мајор, за председника, из реда оснивача 

2. Ђорђе Мијић, за члана, из реда оснивача 

3. Драгана Селак, за члана, из реда запослених.  

II 

 Доношењем овог Решења, председнику и члановима 
Надзорног одбора из претходног сазива 2012 – 2016. година, престаје 

мандат. 

III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у "Службеном листу града Сомбора". 

 

РС-АПВ                             

СКУПШТИНА ГРАДА                            ПРЕДСЕДНИК 

Број: 06-188/2016-I     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Дана: 23.06.2016.год.                Прим.др Зоран Парчетић, с.р.  

          С о м б о р 

 

 

 121. На основу члана  16, 18. и 20. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016) и члана 38. става 1. и 

тачке 9) Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр.  

2/2008, 6/2013 и 4/2015), Скупштина града Сомбора је на 2. седници, 

одржаној 23.06.2016. године, донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП "ЧИСТОЋА" СОМБОР 

 

I 

 У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" 

Сомбор именују се на манданти период од 4 године: 

1. Милорад Вељовић, за председника, из реда оснивача 

2. Златко Арловић, за члана, из реда оснивача 

3. Наташа Чепић, за члана, из реда запослених.  

II 

 Доношењем овог Решења, председнику и члановима 

Надзорног одбора из претходног сазива 2012 – 2016. година, престаје 

мандат. 

III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у "Службеном листу града Сомбора". 
 

РС-АПВ                             
СКУПШТИНА ГРАДА                            ПРЕДСЕДНИК 

Број: 06-187/2016-I     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

Дана: 23.06.2016.год.                 Прим.др Зоран Парчетић, с.р.  
          С о м б о р 

 

 
 122. На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 45. и 46. 

Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 2/2008, 6/2013 
и 4/2015) и члана 2.  став 1. тачка 3. Одлуке о оснивању радних тела 

Скупштине града Сомбора (“Сл. лист града Сомбора“, бр. 3/2008, 

4/2009 и 2/2010), Скупштина града Сомбора на 2. седници одржаној 
23.06.2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  

ОДБОРА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

 

I 

 У одбор за буџет и финансије Скупштине града Сомбора, 

на период од четири године именују се: 
 

1. Слободан Станић, за председника из реда одборника 

2. Небојша Опачић, за члана из реда одборника  

3. Здравка Новаковић, за члана из реда одборника   

4.  Винко Бурнаћ, за члана из реда одборника   

5. Владимир Шкопеља, за члана из реда одборника  

6. Драган Додић, за члана из реда грађана  

7. Марта Молнар, за члана из реда грађана  

8. Горан Максимовић, за члана из реда грађана  

9. Горана Вукичевић, за члана из реда грађана  

 

II 

 Доношењем овог Решења, председнику и члановима 

одбора за буџет и финансије из претходног сазива 2012 – 2016. 
година, престаје мандат. 

III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у "Службеном листу града Сомбора". 

 

РС-АПВ                             
СКУПШТИНА ГРАДА                            ПРЕДСЕДНИК 

Број: 02-199/2016-I     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

Дана: 23.06.2016.год.                 Прим.др Зоран Парчетић, с.р.  
          С о м б о р 

 

 

 123. На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 45. и 46. 

Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 2/2008, 6/2013 
и 4/2015) и члана 2.  став 1. тачка 4. Одлуке о оснивању радних тела 

Скупштине града Сомбора (“Сл. лист града Сомбора“, бр. 3/2008, 

4/2009 и 2/2010), Скупштина града Сомбора на 2. седници одржаној 

23.06.2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  

ОДБОРА ЗА КОМУНАЛНА ПИТАЊА, УРБАНИЗАМ  

И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

 

I 

 У одбор за комунална питања, урбанизам и заштиту 

животне средине Скупштине града Сомбора, на период од четири 

године именују се: 

1. Драган Милашиновић, за председника из реда 

одборника 

2. Љиљана Тица, за члана из реда одборника  

3. Дуња Прокић, за члана из реда одборника   

4. Магдолна Гелер, за члана из реда одборника  

5. Снежана Бајчета, за члана из реда одборника  

6. Иван Марјановић, за члана из реда грађана  

7. Дејан Станисављевић, за члана из реда грађана  

8. Ђуро Клипа, за члана из реда Грађана  

9. Здравко Пуповац, за члана из реда грађана  

II 

 Доношењем овог Решења, Председнику и члановима 

одбора за комунална питања, урбанизам и заштиту животне средине 
из претходног сазива 2012 – 2016. година, престаје мандат. 

 

III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у "Службеном листу града Сомбора". 

 

РС-АПВ                             

СКУПШТИНА ГРАДА                            ПРЕДСЕДНИК 

Број: 02-200/2016-I     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Дана: 23.06.2016.год.                 Прим.др Зоран Парчетић, с.р.  

          С о м б о р 

 

 

 124. На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 45. и 46. 
Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 2/2008, 6/2013 

и 4/2015) и 2. тачка 6. Одлуке о оснивању радних тела Скупштине 

града Сомбора 8 (“Сл. лист града Сомбора“, бр. 3/2008, 4/2009 и 
2/2010), Скупштина града Сомбора на 2. седници одржаној 

23.06.2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  

ОДБОРА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ  

 

I 

 У одбор за пољопривреду Скупштине града Сомбора, на 
период од четири године именују се: 

 

1. Ђуро Секулић, за председника из реда одборника   

2. Варга Ференц, за члана из реда одборника  

3. Слађана Радин, за члана из реда одборника   
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4. Милош Дрча, за члана из реда одборника  

5. Јелена Иванчевић, за члана из реда одборника  

6. Љубинко Јапунџић, за члана из реда грађана  

7. Чапо Габор, за члана из реда грађана  

8. Зорица Никшић, за члана из реда грађана  

9. Момчило Секулић, за члана из реда грађана  

II 

 Доношењем овог Решења, Председнику и члановима 

одбора за Пољопривреду из претходног сазива 2012 – 2016. година, 

престаје мандат. 
 

III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у "Службеном листу града Сомбора". 
 

РС-АПВ                             

СКУПШТНА ГРАДА                            ПРЕДСЕДНИК 
Број: 02-201/2016-I     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

Дана: 23.06.2016.год.                 Прим.др Зоран Парчетић, с.р.  

          С о м б о р 

 

 

 125. На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 45. и 46. 

Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 2/2008, 6/2013 
и 4/2015) и члана 2.  став 1. тачка 5. Одлуке о оснивању радних тела 

Скупштине града Сомбора (“Сл. лист града Сомбора“, бр. 3/2008, 

4/2009 и 2/2010), Скупштина града Сомбора на 2. седници одржаној 
23.06.2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  

ОДБОРА ЗА ПРИВРЕДУ И ПРИВАТИЗАЦИЈУ 

 

I 

 У одбор за привреду и приватизацију Скупштине града 

Сомбора, на период од четири године именују се: 

1. Владимир Шкопеља, за председника из реда одборника 

2. Никола Жижа, за члана из реда одборника 

3. Винко Бурнаћ, за члана из реда одборника  

4. Драгослав Матијевић, за члана из реда одборника  

5. Ержебет Маћуш, за члана из реда одборника 

6. Милан Проле, за члана из реда грађана  

7. Драгана Дробњак, за члана из реда грађана  

8. Васа Релић, за члана из реда грађана  

9. Мићо Тришић, за члана из реда грађана  

II 

 Доношењем овог Решења, Председнику и члановима 

одбора за привреду и приватизацију из претходног сазива 2012 – 
2016. година, престаје мандат. 

 

III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у "Службеном листу града Сомбора". 

 

РС-АПВ                             

СКУПШТНА ГРАДА                            ПРЕДСЕДНИК 
Број: 02-202/2016-I     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

Дана: 23.06.2016.год.                Прим.др Зоран Парчетић, с.р.  

          С о м б о р 

 

 

 126. На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 45. и 46. 

Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 2/2008, 6/2013 

и 4/2015) и члана 2.  став 1. тачка 11. Одлуке о оснивању радних тела 
Скупштине града Сомбора (“Сл. лист града Сомбора“, бр. 3/2008, 

4/2009 и 2/2010), Скупштина града Сомбора на 2. седници одржаној 

23.06.2016. године, донела је 
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  

ОДБОРА ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА 

 
 

I 

 У одбор за развој и унапређење насељених места 

Скупштине града Сомбора, на период од четири године именују се: 

1. Жижа Жељко, за председника из реда одборника 

2. Милица Вагић, за члана из реда одборника  

3. Владимир Мишковић, за члана из реда одборника   

4. Снежана Перишкић,, за члана из реда одборника  

5. Жељко Пујин, за члана из реда одборника  

6. Игор Чанда  за члана из реда грађана  

7. Драган Кнежевић, за члана из реда грађана 

8. Војислав Јакшић Амановић  за члана из реда грађана 

9. Зоран Катанић, за члана из реда грађана 

II 

 Доношењем овог Решења, Председнику и члановима 
одбора за развој и унапређење насељених места из претходног сазива 

2012 – 2016. година, престаје мандат. 

 

III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у "Службеном листу града Сомбора". 

 

РС-АПВ                             

СКУПШТНА ГРАДА                            ПРЕДСЕДНИК 
Број: 02-203/2016-I     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

Дана: 23.06.2016.год.                 Прим.др Зоран Парчетић, с.р.  

          С о м б о р 

 

 

 127. На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 45. и 46. 

Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 2/2008, 6/2013 

и 4/2015) и члана 2.  став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању радних тела 
Скупштине града Сомбора (“Сл. лист града Сомбора“, бр. 3/2008, 

4/2009 и 2/2010), Скупштина града Сомбора на 2. седници одржаној 

23.06.2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  

ОДБОРА ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА, ОРГАНИЗАЦИЈУ И 

НОРМАТИВНА АКТА 

 

I 

 У одбор за статутарна питања, организацију и нормативна 

акта Скупштине града Сомбора, на период од четири године именују 
се: 

1. Данијела Дубаић, за председника из реда одборника   

2. Марина Томовић, за члана из реда одборника 

3. Мирјана Ивковић, за члана из реда одборника   

4. Др Ђерђи Горетић Вамошер, за члана из реда одборника   

5. Владимир Шкопеља, за члана из реда одборника 

6. Стефан Вукичевић, за члана из реда грађана  

7. Татјана Минић, за члана из реда грађана  

8. Жељко Ласло, за члана из реда грађана  

9. Мане Шкорић, за члана из реда грађана  

II 

 Доношењем овог Решења, Председнику и члановима 

одбора за статутарна питања, организацију и нормативна акта из 

претходног сазива 2012 – 2016. година, престаје мандат. 
 

III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у "Службеном листу града Сомбора". 

 

РС-АПВ                             
СКУПШТНА ГРАДА                            ПРЕДСЕДНИК 

Број: 02-204/2016-I     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

Дана: 23.06.2016.год.                 Прим.др Зоран Парчетић, с.р.  
          С о м б о р 

 

 

 128. На основу члана 10. Одлуке о усклађивање одлуке о 

оснивању Установе за физичку културу СЦ „Соко“ Сомбор 

(„Службени лист општине Сомбора 21/2004) и члана 38. става, става 
1. и тачке 9) Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 

2/2008, 6/2013 и 4/2015), Скупштина града Сомбора је на 2. седници, 
одржаној 23.06.2016. године, донела 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О  ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ  

СПОРТСКИ ЦЕНТАР „СОКО“  СОМБОР 

 

I 

 У управни одбор Установе за физичку културу Спорстки 

центар „СОКО“ Сомбор, именују се на мандантни период од 4 
године: 

1. Недељко Родић, за председника из реда оснивача 

2. Зоран Бојић, за члана из реда оснивача 

3. Драгомир Иванишевић, за члана из реда оснивача  

4. Славко Зобеница, за члана из реда оснивача  

5. Срђан Киршнер, за члана из реда оснивача  

6. Марта Киш, за члана из реда оснивача   

7. Александар Кесејић, за члана из реда запослених 

8. Александар Томашев, за члана из реда запослених 

9. Биљана Уводић, за члана из реда запослених 

II 

 Доношењем овог Решења, председнику и члановима 

управног одбора из претходног сазива 2012 – 2016. година, престаје 

мандат. 

III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у "Службеном листу града Сомбора". 

 

РС-АПВ                             

СКУПШТНА ГРАДА                            ПРЕДСЕДНИК 
Број: 02-197/2016-I     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

Дана: 23.06.2016.год.                 Прим.др Зоран Парчетић, с.р. 

          С о м б о р 
 

 

 129. На основу члана 10. Одлуке о усклађивање одлуке о 
оснивању Установе за физичку културу СЦ „Соко“ Сомбор 

(„Службени лист општине Сомбора 21/2004) и члана 38. става, става 

1. и тачке 9) Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 

2/2008, 6/2013 и 4/2015), Скупштина града Сомбора је на 2. седници, 

одржаној 23.06.2016. године, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ  

СПОРТСКИ ЦЕНТАР „СОКО“  СОМБОР 

 

I 

 У надзорни одбор Установе за физичку културу Спортски 

центар „СОКО“ Сомбор именују се на мандантни период од 4 године: 

1. Слободан Катанић, за председника, из реда оснивача  

2. Јован Узелац, за члана, из реда оснивача  

3. Милена Олујић, за члана, из реда запослених 

II 

 Доношењем овог Решења, председнику и члановима 

надзорног одбора из претходног сазива 2012 – 2016. година, престаје 
мандат. 

III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у "Службеном листу града Сомбора". 

 

РС-АПВ                             
СКУПШТНА ГРАДА                            ПРЕДСЕДНИК 

Број: 02-198/2016-I     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

Дана: 23.06.2016.год.                 Прим.др Зоран Парчетић, с.р.  
          С о м б о р 

 

 

 130. На основу члана 15. Одлуке о оснивању Апотеке 

Сомбор (Сл. лист града Сомбора 10/2006 и 6/2010) и члана 38. става, 

става 1. и тачке 9) Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, 
бр. 2/2008, 6/2013 и 4/2015), Скупштина града Сомбора је на 2. 

седници, одржаној 23.06.2016.. године, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ СОМБОР 

 

I 

 У управни одбор Апотеке Сомбор, именују се на 

мандантни период од 4 године: 
 

1. Драган Кнежевић, за председника из реда оснивача  

2. Бојана Пурковић, за члана из реда оснивача  

3. Зоран Дрча, за члана из реда оснивача     

4. Мр пх Бранка Млађеновић, за члана из реда запослених 

5. Мр пх Љиљана Будимир, за члана из реда запослених 

II 

 Доношењем овог Решења, председнику и члановима 
управног одбора из претходног сазива 2012 – 2016. година, престаје 

мандат. 

III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у "Службеном листу града Сомбора". 

 

РС-АПВ                             

СКУПШТНА ГРАДА                            ПРЕДСЕДНИК 

Број: 02-195/2016-I     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Дана: 23.06.2016.год.                 Прим.др Зоран Парчетић, с.р.  

          С о м б о р 

 

 

 131. На основу члана 17. Одлуке о оснивању Апотеке 

Сомбор (Сл. лист града Сомбора 10/2006 и 6/2010) и члана 38. става, 
става 1. и тачке 9) Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, 

бр. 2/2008, 6/2013 и 4/2015), Скупштина града Сомбора је на 2. 

седници, одржаној 23.06.2016. године, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ СОМБОР 

 

I 

 У надзорни одбор Апотеке Сомбор, именују се на 

мандантни период од 4 године: 

 

1. Др Живко Влашкалић, за председника из реда оснивача  

2. Раденко Станић, за члана из реда оснивача 

3. Мр пх Снежана Ђорђевић, за члана из реда запослених 

II 

 Доношењем овог Решења, председнику и члановима 
надзорног одбора из претходног сазива 2012 – 2016. година, престаје 

мандат. 

III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у "Службеном листу града Сомбора". 

 

 

РС-АПВ                             

СКУПШТНА ГРАДА                            ПРЕДСЕДНИК 
Број: 02-196/2016-I     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

Дана: 23.06.2016.год.                 Прим.др Зоран Парчетић, с.р.  
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