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Година VI                                 Службени лист Града Сомбора                          Број 11 - 27.12.2013.

  

 

213. На основу члана 87. Закона о заштити животне 
средине („Службени гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09) и члана 14. и 
38. Статута Града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора" бр. 2/08), 
мишљења Министарства енергетике, развоја и заштите животне 
средине број 401-00-1391/2013-01 од 06.12.2013. године, Скупштина 
Града Сомбора на 14. седници одржаној дана 27.12.2013. године, 
доноси 

 
О Д Л У К У 

О ДРУГИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 
 
 

Члан 1. 
У Одлуци о накнади за заштиту и унапређивање животне 

средине на територији Града Сомбора („Сл. Лист града Сомбора“, 
бр. 10/10 и4/12)  члан 4. се мења и гласи: 

 „Обвезницима из члана 3.тачка 1. ове одлуке накнада се 
обрачунава на месечном нивоу, за пословни простор за обављање 
пословне делатности привредних субјеката (пословне зграде, 
просторије и пословни простор), по м2 и то: 

- површине до 20 м2   0,00 динара/м2 
- површине од 20 до 50 м2  3,00 динара/м2 
- површине од 50 до 100 м2  2,75 динара/м2 
- површине од 100 до 200 м2  2,2 динара/м2 
- површине од 200 до 300 м2  1,65 динара/м2 
- површине од 300 до 1.000 м2  1,1 динара/м2 
- површине од 1.000 до 5.000 м2 0,88 динара/м2 
- површине од 5.000 до 10.000 м2 0,55 динара/м2 
- површине од 10.000 до 20.000 м2 0,33 динара/м2 
- површине преко 20.000 м2  0,22 динара/м2 
Подаци о површини пословног простора преузети су из 

података о накнади за коришћење грађевинског земљишта, а могу се 
утврдити и теренском контролом или из других службених 
евиденција.“ 

Члан 2. 
У члану 6. став 2. речи „а највише до 250.000,00 динара.“ 

замењују се речима „а највише до 265.000,00 динара.“ 
 

Члан 3. 
Члан 7. се мења и гласи: „Висина накнаде из члана 4. и 

члана 5. ове одлуке утврђује се решењем одељења надлежног за 
локалну пореску администрацију градске управе. Накнада из члана 
4. се утврђује у месечном износу а из члана 5. на годишњем нивоу. 

До доношења решења о утврђивању накнаде за текућу 
годину накнада се плаћа аконтационо, у висини обавезе за последњи 
месец године која претходи години за коју се утврђује и плаћа 
накнада.“ 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном листу Града Сомбора“, а примењиваће се од 
01.01.2014.године. 

 
РС-АПВ 
СГ СОМБОР                                         ПРЕДСЕДНИК СГ 
Број: 501-118/2013-I                        Синиша Лазић, с.р. 
Дана: 27.12.2013. г. 
С  о  м  б  о  р 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

214. На основу члана 58. Статута Града Сомбора ("Сл. 
лист Града Сомбора" бр. 2/08) и члана 7. става 1. тачке 1. Уговора о 
реализацији пројекта „Унапређење пословног окружења на 
локалном нивоу кроз регулаторну реформу“ СКГО број 333/1, Град 
Сомбор број 3-25/2013-II    и ОПТИМУС број 210-11/5, закљученог 
30. априла 2013. године између Града Сомбора, Сталне 
конференције градова и општина - Савеза градова и општина Србије 
и ОПТИМУСA - Центра за добро управљање и  закључка Градског 
већа донетог на 95. седници, одржаној дана 18.12.2013. године, 
градоначелник Града Сомбора дана 18.12.2013. године, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о именовању Радне групе за спровођење  пројекта  

„Унапређење пословног окружења на локалном нивоу  
кроз регулаторну реформу“ 

 
I 

            У складу са обавезама преузетим потписивањем Уговора о 
реализацији пројекта „Унапређење пословног окружења на 
локалном нивоу кроз регулаторну реформу“, СКГО број 333/1, Град 
Сомбор број 3-25/2013-II и ОПТИМУС број 210-11/5, закљученог 30. 
априла 2013. године, између Сталне конференције градова и 
општина – Савеза градова и општина Србије (у даљем тексту: 
СКГО), Града Сомбора (у даљем тексту: Град) и ОПТИМУСA – 
Центра за добро управљање (у даљем тексту: ОПТИМУС), именује 
се Радна група за спровођење Пројекта регулаторне реформе и 
поједностављења административних поступака, који се односе на 
пословне субјекте, а које у свом раду примењује Град, у циљу 
унапређења пословне климе. 
 

II 
            Радну групу, која ће управљати процесом регулаторне 
реформе, чине: 

1. Ирина Бурка-Парчетић, начелник Градске управе, 
председавајућа 

2. Михаел Плац, шеф Одсека за локални економски развој, 
Одељење за привреду,  координатор пројекта 

3. Миле Калембер, начелник Одељења за општу управу, члан 
4. Владислав Кронић, начелник Одељења за привреду, члан 
5. Горан Тодорић, начелник Одељења за друштвене 

делатности, члан 
6. Паула Вукашиновић, начелник Одељења за комуналне 

послове, члан 
7. Миљана Божичковић, начелник Одељења инспекције и 

комуналне полиције, члан 
8. Дејана Богуновић, начелик Одељења за скупштинске и 

извршне послове, члан 
9.  Верица Сретовић, помоћник начелника Одељења локалне 
пореске администрације, члан 
10. Хелена Роксандић Мусулин, шеф Одсека за комуналне 

послове и земљиште, члан 
11. Слободан Косановић, шеф Службе за пољопривреду 
12. Ружица Маринов, помоћник начелника Одељења за 

финансије, члан 
13. Марко Машуловић, стручни сарадник у Служби за 

информационе и комуникационе системе, члан 
14. Милица Буњевац Воркапић, самостални стручни сарадник у 

Одељењу за скупштинске и извршне послове, члан. 
 

III 
            Стручне, организационе, административне, техничке и друге 
послове за потребе Радне групе  обезбедиће: 

1. Михаел Плац, координатор Радне групе  
2. Јована Грујић, сарадник 
3. Срђан Савић, сарадник. 

            За вођење базе података и регистра у циљу реализације 
Пројекта задужен је Марко Машуловић, Служба за информационе и 
комуникационе системе. 



Странa  463                                   Службени лист Града Сомбора                     Број 11 - 27.12.2013.                         

 

            За односе са јавношћу, везане за пројекат задужена је Милица 
Буњевац Воркапић, самостални стручни сарадник Одељења за 
скупштинске и извршне послове 
            Представници ОПТИМУС-а ће пружати саветодавне услуге 
Радној групи од значаја за спровођење регулаторне реформе. 
 

IV 
            Задатак Радне групе је да активно учествује у поступку 
реформе и поједностављивања  пословних административних 
поступака које у свом раду примењује администрација Града, а на 
захтев пословних субјеката.  
            Квалитетније пружање услуга грађанима и привредним 
субјектима, смањење трошкова и унапређење услова пословања у 
функцији су стварања повољније пословне климе на подручју Града. 

 
V 

            Радна група за имплементацију  Пројекта ће се састајати по 
потреби, а најмање једном месечно  у циљу извршења  обавеза 
наведених у тачки  IV овог решења. 
            Радна група може да доноси одлуке из своје надлежности, 
дефинисане у тачки IV овог решења.  уколико састанку присуствује 
више од половине чланова Радне групе. 
            Одлуке се доносе простом већином присутних чланова Радне 
групе. 

VI 
            Мандат Радне групе траје 18 месеци, односно до окончања 
активности на Пројекту. 

 
VII 

            Ступањем на снагу овог Решења, престаје да важи Решење о 
именовању Радне групе за спровођење  пројекта  „Унапређење 
пословног окружења на локалном нивоу кроз регулаторну реформу“, 
бр. 02-127/2013-II, од 03.06.2013. године. 
 

    VIII 
            Овo решење ступа на снагу даном доношење, а објавиће се у 
"Службеном листу Града Сомбора". 

 
РС-АПВ 
Град Сомбор 
Градоначелник   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: 02-339/2013-II       Немања Делић, с.р. 
Дана: 18.12.2013. године  
Сомбор  
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Издавач: Скупштина Града Сомбора 
- главни и одговорни уредник Вера Баљак - телефон 025/468-117 - 

- цена појединачног примерка је 450,00 динара, а уплаћује се на жиро-рачун број 840- 
25640-32 који се води код Управе за јавна плаћања – Организациона јединица Сомбор, 

- штампа Скупштина Града Сомбора, Трг цара Уроша 1 – тираж 100 примерака - 
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