
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА СОМБОРА 

 
Број 11.                                                  Сомбор, 29.11.2011. године                                         Година IV 

  

 

101. На основу члана 38. Статута Града Сомбора („Сл. 
лист Града Сомбора“, бр. 2/2008), Скупштина града Сомбора, на 28. 
седници, одржаној дана 29.11.2011. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

 ОДЛУКЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о грађевинском земљишту ("Сл.лист Града 
Сомбора", бр.10/2011 - пречишћен текст) у члану 24. став 5. мења се 
и гласи: 
 "Подносилац који је учествовао у суфинансирању 
изградње уличног колектора фекалне канализације, односно 
водоводне линије, ослобађа се плаћања накнаде у износу од: 
 - 100% , уколико се захтев за прикључење поднесе у 
години изградње, или првој години након изградње уличног 
колектора фекалне канализације, односно водоводне линије; 
 - 90%, уколико се захтев за прикључење поднесе у другој 
години након изградње уличног колектора фекалне канализације, 
односно водоводне линије; 
 - 80%, уколико се захтев за прикључење поднесе у трећој 
години након изградње уличног колектора фекалне канализације, 
односно водоводне линије; 
 - 70%, уколико се захтев за прикључење поднесе у 
четвртој и у наредним годинама након изградње уличног колектора 
фекалне канализације, односно водоводне линије." 
 

Члан 2. 
 
У Одлуци о грађевинском земљишту иза члана 24. додаје 

се нови члан 24а, који гласи: 
 "Подносиоци захтева за прикључак на улични колектор 
фекалне канализације у граду Сомбору, уколико захтев за 
прикључак поднесу до 31.03.2012.год. плаћају 10% накнаде утврђене 
чланом 24. Одлуке, и то у року од 8 дана од дана правоснажности 
решења којим се одобрава прикључак. 
 Приликом решавања захтева из става 1. овог члана не 
примењују се ставови 6., 8. и 9. члана 24. Одлуке. 
 По истеку рока из става 1. овог члана, накнада за 
прикључак на улични колектор фекалне канализације се обрачунава 
и плаћа на начин утврђен у члану 24. Одлуке." 
 

Члан 3. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана објављивања 
у "Службеном листу Града Сомбора". 
 
РС-АПВ     
СГ СОМБОР  
Број:  418-85/2011-V   ПРЕДСЕДНИК СГ, 
Дана: 29.11.2011. г.   Синиша Лазић, с.р. 
С о м б о р 
 
 102. На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи 
(„Сл. гласник РС“ бр. 72/09) и члана 38. Статута града Сомбора („Сл. 
лист града Сомбора“, бр. 2/2008), Скупштина града Сомборa на 28. 
седници, одржаној дана 29.11.2011. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА 

ЈОСИЋКОГ ПУТА – ДЕЛОВИ БЛОКОВА  43,44 И 64  
У СОМБОРУ 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком доноси се План детаљне регулације дела 

Јосићког насеља – блокови 43, 44 и 64 у Сомбору. 

Члан 2. 
 

План детаљне регулације дела Јосићког насеља – блокови 
43, 44 и 64 обухвата подручје катастарске општине  Сомбор 1. 
Простор обраде плана детаљне регуалције налази се на делу 
Јосићког насеља у Сомбору, на деловима блокова број 43,44 и 64, у 
укупној површини од око цца 30 ха намењених породичном 
становању, по одредбама ГП града Сомбора (Сл. Лист града 
Сомбора 5/2007) при чему границе планског подручја представљају 
за блок 43 са запада Канал 2, на југу је спортски комплекс 
„Мостонга“ и Средња економска школа. Јужно одо овог блока је 
блок бр. 64 коме је на југоистоку граница Апатински пут, 
југозападно планирана обилазница и део канала А-А, на северу 
канал бр. 2. северно од канала 2 је блок бр. 44 који се на истоку 
граничи са блоком бр. 43, на западу је граница канал А-А, а на 
северу Јосићки пут. 

Члан 3. 
 

Циљ доношења Плана детаљне регуалције  је дефинисање 
правила уређења и градње у циљу спровођења планиране намене, 
као и одвајање јавног и осталог земљишта.  
 

Члан 4. 
 

  Према  члану 7. Одлуке о изради Плана детаљне 
регулације дела Јосићког насеља – блокови 43, 44 и 64, бр. 350-
166/2009, предвиђено је да се не врши израда стратешке процене 
утицаја на животну средину овог плана детаљне регулације. 
 

Члан 5. 
 

План детаљне регулације дела Јосићког насеља – блокови 
43, 44 и 64 у Сомбору састоји се из текстуалних и графичких 
прилога. 
Текстуални део обухвата следеће тачке: општи део, лиценце за 
одговорне урбанисте,  регистрација предузећа,  обухват плана са 
поделом на јавно и остало грађевинско земљиште, правила уређења, 
правила грађења, простори са посебним особеностима, 
ограничењима, режимима и правилима уређења и коришћења обих 
простора, процена потребних средстава за изградњу саобраћајне и 
јавне комуналне инфраструктуре. 
 Графички део обухвата следеће тачке: Катастарско-топографски 
план са границом обухвата Плана, Карта власништва –корисника, 
Регулациони план са поделом на јавне и остале површине, План 
регулације нивелације и саобраћајне инфраструктуре, План 
инфраструктуре, Извод из Генералног плана. 
  

Члан 6. 
 

По доношењу Плана детаљне регулације дела Јосићког 
насеља – блокови 43, 44 и 64, се ради потписивања, оверавања и 
архивирања израђује у три примерка у аналогном и четири примерка 
у дигиталном облику. Све примерке плана у аналогном облику пре 
оверавања потписује предузеће које је израдило план, одговорни 
урбаниста који је руководио израдом плана и орган надлежан за 
његово доношење. 

Члан 7. 
 

Потписане планове у аналогном облику оверавају: 
предузеће које је израдило план, одговорни урбаниста који је 
руководио израдом плана и орган надлежан за доношење плана. 
 

Члан 8. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и има се 
објавити у „Службеном листу града Сомбора“. 
 
РС-АПВ     
СГ СОМБОР  
Број: 350-95/2010-V   ПРЕДСЕДНИК СГ, 
Дана: 29.11.2011. г.   Синиша Лазић, с.р. 
С о м б о р 
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 103. На основу члана 73. Закона о локалној самоуправи 
(»Службени гласник РС», број 129/2007) и члана 92. Статута града 
Сомбора (»Службени лист града Сомбора», број 2/2008), Скупштина 
града Сомбора на својој 28. седници, одржаној дана 29.11.2011 
године, донела је 

О Д Л У К У 
О I  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 

 
Члан 1. 

 
 У члану 19. ставу 1. иза алинеје 16., додаје се нова алинеја 
која гласи:   

»Одлучује о пријему и престанку радног односа секретара 
и осталих запослених радника у Месној заједници». 
 Иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи: «У случају 
повећања броја запослених, претходну сагласност даје 
Градоначелник града Сомбора». 

 

Члан 2. 
 

 У члану 30. иза речи «одлуком», ставља се тачка, а речи 
до краја члана се бришу. 
 

Члан 3. 
 

Месне заједнице су дужне да, у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу ове Одлуке ускладе свој статут са наведеним 
изменама. 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објавњивања у «Службеном листу града Сомбора« . 
 
РС-АПВ     
СГ СОМБОР  
Број:  016-17/201-VI   ПРЕДСЕДНИК СГ, 
Дана: 29.11.2011. г.   Синиша Лазић, с.р. 
С о м б о р 
 
 104. На основу члана 115. став 2. Закона о пореском 
поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“ бр. 
80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 61/07, 20/09 и 53/10) и 
препоруке садржане у закључку  Владе РС ( Закључак Владе 05 Број: 
023-6624/2011 од 01.09.2011.)  Скуштина града Сомбора на 28. 
седници, одржаној дана 29.11.2011.године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ОТПИСУ КАМАТЕ НА ИЗВОРНЕ ЛОКАЛНЕ ЈАВНЕ 

ПРИХОДЕ ГРАДА СОМБОРА ДОСПЕЛИХ НА НАПЛАТУ 
ЗАКЉУЧНО СА 31.12.2010. ГОДИНЕ ПРИВРЕДНИМ 

СУБЈЕКТИМА У РЕСТРУКТУРИРАЊУ 
 

Члан 1. 
 
 Отписује се обрачуната камaта на дуг по основу локалних 
јавних прихода који су доспели за наплату закључно са 31.12.2010. 
године, привредним субјектима који се продају у поступку 
приватизације, односно који су у поступку реструктурирања и то: 
 
„Алекса Шантић“ А.Д. у реструктурирању           2.184.338,69 динара 
„Борели“ Д.П. у реструктурирању                 2.008.906,72 динара 
„Застава Специјални Аутомобили“ Д.О.О.  
у реструктуирању                                                 5.207.287,73 динара 
„Граничар“ А.Д. у реструктурирању             1.825.624,42 динара 
„Радио Сомбор“ А.Д.                 364.647,39 динара 
„Бетоњерка“ А.Д.                  140.371,99 динара                                                                                                                                        
„Севертранс Сомбор“ А.Д. у реструктуирању          741.852,46 динара 
 
       а према структури камата по приходима који су дати у 
табели ТК који је саставни део ове Одлуке. 

 
Члан 2. 

 
 За реализацију тачке 1. ове Одлуке задужује се Одељење 
локалне пореске администрације  Градске  управе Града Сомбора. 
 
 

Члан 3. 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града Сомбора". 
 
РС-АПВ     
СГ СОМБОР  
Број: 40/3-1/2011-XIII  ПРЕДСЕДНИК СГ, 
Дана: 29.11.2011. г.   Синиша Лазић, с.р. 
С о м б о р 
 
 105. На основу члана 15. Закона о ванредним ситуацијама 
("Сл. гласник РС", бр. 111/09), члана 20. тачка 19. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 9/02, 33/04 и 135/04) и члана 14. 
тачка 20. Статута града Сомбора ("Сл. лист града Сомбора", бр. 2/08) 
Скупштина града Сомбора на својој 28. седници одржаној дана 
29.11.2011. године, донела је        

 
О Д Л У К У 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ 
ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 

 
Члан 1. 

 
          Овом Одлуком регулише се организација и функционисање 
цивилне заштите на територији града Сомбора; дужност градских 
органа у заштити и спасавању и изради Процене угрожености и 
плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; образовање 
штаба за ванредне ситуације; постављање повереника и заменика 
повереника цивилне заштите у насељеним местима; формирање 
јединица цивилне заштите опште намене; одређивање оспособљених 
правних лица за заштиту и спасавање; финансирање и друга питања 
из области цивилне заштите. 

Члан 2. 
 
Субјекти заштите и спасавања на територији града Сомбора 
 
1.   Скупштина града; 
2.   Градоначелник; 
3.   Градско веће; 
4.   Градска управа и њени органи; 
5.   Оспособљена привредна друштва и друга правна лица значајна за 
заштиту и спасавање; 
6.   Грађани и удружења грађана и друге организације. 
 
Надлежности органа града Сомбора 
 

Члан 3. 
 
Скупштина града  
 
          У остваривању своје улоге у систему заштите и спасавања 
становништва и материјалних добара на територији града Сомбора и 
одредби Закона о ванредним ситуацијама,(у даљем тексту: Закон) 
Скупштина града Сомбора врши следеће послове: 
-  доноси Одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите 
на територији града Сомбора и обезбеђује њено спровођење у складу 
са јединственим системом заштите и спасавања у Републици Србији; 
-    доноси план и програм развоја система заштите и спасавања на 
територији јединице локалне самоуправе, у складу са Дугорочним 
планом развоја заштите и спасавања Републике Србије; 
-   планира и утврђује изворе финансирања за развој, изградњу и 
извршавање задатака заштите и спасавања и развој цивилне заштите 
и спровођења мера и задатака цивилне заштите на територији града 
Сомбора; 
-    образује Градски штаб за ванредне ситуације; 
-    разматра висину насталих штета од елементарних непогода и 
доставља захтев за помоћ од Владе; 
-    разматра извештаје градоначелника о битним питањима за 
заштиту и спасавање и др. 

Члан 4. 
 

Градско веће   
 
          У остваривању улоге у систему заштите и спасавања 
становништва и материјалних и културних добара на територији 
града Сомбора а и одредби Закона, Градско веће града Сомбора 
врши следеће послове: 
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-    усваја Процену угрожености на територији града Сомбора; 
-    усваја План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; 
-    одређује оспособљена правна лица од значаја за заштиту и 
спасавање; 
-    образује комисију за процену штете настале од елементарних 
непогода; 
-    доноси одлуке о накнади штете настале од елементарних 
непогода; 
-    прати реализацију превентивних мера заштите; 
-    предлаже акта која доноси Скупштина града Сомбора. 
 

Члан 5. 
 

Градоначелник града 
 
-    стара се о спровођењу Закона и других прописа из области 
заштите и спасавања; 
-  обавља функцију команданта Градског штаба за ванредне 
ситуације и руководи његовим радом; 
-  у сарадњи са начелником штаба предлаже именовање осталих 
чланова штаба за ванредне ситуације; 
-    доноси одлуку о проглашењу ванредне ситуације у граду 
Сомбора; 
-  руководи заштитом и спасавањем и наређује мере утврђене 
Законом и другим прописима; 
-  усмерава и усклађује рад Градских органа и правних лица чији је 
град Сомбор  оснивач у спровођењу мера заштите и спасавања; 
-  предлаже Градском већу План заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама, на усвајање; 
-    наређује формирање, опремање и обуку јединица цивилне 
заштите опште намене; 
-   остварује сарадњу са начелником управног округа и окружним 
штабом за ванредне ситуације у циљу јединственог и усклађеног 
деловања у ванредним ситуацијама; 
-  наређује евакуацију грађана, правних лица и материјалних добара 
са угроженог подручја и стара се о њиховом збрињавању; 
-  стара се о организацији и спровођењу мобилизације грађана, 
правних лица и материјалних добара у циљу укључења истих у 
активности заштите и спасавања; 
-    одлучује о организовању превоза, смештаја и исхране 
припадника јединица цивилне заштите опште намене и грађана који 
учествују у заштити и спасавању становништва и материјалних 
добара у граду Сомбору; 
-   одлучује о увођењу дежурства градским органима и другим 
правним лицима у ванредној ситуацији; 
-  одлучује о додели помоћи грађанима који су претрпели штете у 
ванредним ситуацијама; 
- остварује сарадњу са суседним општинама, Министарством 
унутрашњих послова и Војском Србије у циљу усклађивања 
активности у ванредним ситуацијама; разматра и одлучује о другим 
питањима из области заштите и спасавања из своје надлежности; 
-   извештава Скупштину града о стању на терену и о предузетим 
активностима у ванредној ситуацији. 

 
Члан 6. 

 

Органи градске управе  
 
          Органи градске управе града Сомбора у оквиру својих 
надлежности у систему заштите и спасавања обављају следеће 
послове и задатке: 
-  прате стање у вези са заштитом и спасавањем у ванредним 
ситуацијама и предузимају мере за заштиту и спасавање; 
-   учествују у изради Процене угрожености територије града 
Сомбора; 
-   израђују поједине делове Плана заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама; 
- учествују у припремама и извођењу привременог померања или 
евакуације становништва; 
-   учествују у припремама и спровођења збрињавања настрадалог 
становништва; 
-   старају се око обезбеђења неопходних средстава за рад Градског 
штаба за ванредне ситуације; 
-    врше послове урбанистичких мера заштите и спасавања из своје 
надлежности; 
-    набављају и одржавају средства за узбуњивање у оквиру система 
јавног узбуњивања у Републици Србији,  учествује у изради студије 
покривености система јавног узбуњивања за територију јединице 
локалне самоуправе; 

-  старају се о обезбеђењу телекомуникационе и информационе 
подршке за потребе заштите и спасавања; 
-    организују, развијају и воде личну и колективну заштиту; 
- учествују у организацији, формирању и опремању јединица 
цивилне                                                                                                       
заштите опште намене; 
-    остварују сарадњу са организационим јединицама Сектора за 
ванредне ситуације; 
-    обављају и друге послове заштите и спасавања.  
 

Члан 7. 
 

Стручна служба за послове заштите и спасавања града Сомбора  
 
          Стручне, оперативне, планске и организационе послове 
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за град Сомбор 
вршиће Одељење за привреду града Сомбора и лица задужена на 
пословима везаним за ванредне ситуације и планирање одбране.  
(у даљем тексту  Одељење за привреду). 
 
Одељење за привреду града Сомбора вршиће следеће  послове: 
 
-     обавља стручно административне и техничке послове за потребе 
Штаба за ванредне ситуације; 
-     носилац је активности на изради Процене угрожености града 
Сомбора; 
-  носилац је активности на изради Плана заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама; 
-    носилац је активности на изради Плана функционисања цивилне 
заштите и система осматрања и обавештавања (у склопу Плана 
одбране града Сомбора); 
-    носилац је активности на формирању, опремању и обучавању 
јединица цивилне заштите опште намене; 
-   прати опасности, обавештава становништво о опасностима и 
предузима друге превентивне мере за смањење ризика од 
елементарних непогода и других несрећа; 
-    предлаже набавку и одржавање средства за узбуњивање у оквиру 
система јавног узбуњивања у Републици Србији, учествују у изради 
студије покривености система јавног узбуњивања за територију 
града, 
-     остварују непосредну сарадњу са организационим јединицама 
Сектора за ванредне ситуације; 
-      стара се о режиму рада противградних станица и предлаже мере 
за функционисање система одбране од града; 
-     израђују План мобилизације јединица и организују извршење 
мобилизације јединица цивилне заштите опште намене; 
-      врше и друге послове из области заштите и спасавања. 
 

Члан 8. 
 
Градски штаб за ванредне ситуације  
 
          Обједињавање, координацију и руковођење снагама за заштиту 
и спасавање, јединицама цивилне заштите које формира град 
Сомбор и активностима које се предузимају у заштити и спасавању 
људи и материјалних добара, као и спровођењу мера и задатака 
цивилне заштите у случају елементарних непогода, техничко-
технолошких несрећа и других опасности на територији града 
Сомбора, спроводи Градски штаб за ванредне ситуације. 
          Градски штаб за ванредне ситуације се формира на основу 
члана 33. Закона и у складу са чланом 8. Уредбе о саставу и начину 
рада штаба за ванредне ситуације (у даљем тексту: Уредба „Сл. 
гласник РС“, бр. 98/2010), а надлежност је дефинисана чланом 34. и 
35. Закона. 

Члан 9. 
 

          Поред надлежности дефинисаних Законом, Градски штаб, у 
случају ванредне ситуације може наредити и следеће мере: 
-  мобилизацију јединица цивилне заштите опште намене, грађана и 
материјалних средстава; 
-    ангажовање оспособљених правних лица; 
-    увођење дежурства правним лицима; 
-    посебан режим обављања одређених комуналних делатности; 
-    посебне мере и поступке хигијенско-профилактичког карактера; 
-    посебан режим саобраћаја или забрану саобраћаја локалним 
путевима; 
-    евакуацију становништва; 
-    одређивање другачијег распореда радног времена; 
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-   посебне приоритете у испоруци комуналних и других производа и 
пружању услуга (воде, грејања, гаса, електричне енергије, градског 
превоза, железнички и друмски превоз и сл); 
-   привремену забрану приступа и кретања у појединим угроженим 
подручјима; 
- привремену забрану коришћења одређених покретних и 
непокретних ствари власницима односно корисницима; 
-   обезбеђење обавезног поштовања наређених мера од стране 
становништва и правних лица у организовању и спровођењу 
евакуације и других активности у заштити и спасавању; 
-   корисницима,односно власницима стамбених зграда, станова, 
пословних просторија и других зграда да приме на привремени 
смештај угрожена лица из угроженог подручја; 
-   и друге мере. 

Члан 10. 
 

Повереници цивилне заштите 
 
           За организацију и спровођење превентивних мера заштите и 
покретања почетних активности у случају појаве опасности по људе 
и материјална средства поставиће се повереници цивилне заштите и 
њихови заменици у насељеним местима, месним заједницама и 
градском насељу  Града Сомбора 
           Повереници и заменици повереника у месним заједницама 
предузимају непосредне мере за учешће грађана у спровођењу мера 
и задатака цивилне заштите и личне, узајамне и колективне заштите 
и руководе јединицама цивилне заштите опште намене. 
           Грађани на угроженим и настрадалим подручјима дужни су да 
поступају у складу са упутствима повереника, односно заменика 
повереника. 
           Именовање повереника и заменика повереника извршиће 
Градски штаб за ванредне ситуације у року од 30 дана од дана 
доношења ове одлуке. 
           Предлоге за именовање повереника и заменика повереника 
урадиће Одељење за привреду града Сомбора у сарадњи са Саветима 
месних заједница и Сектором МУП-а за ванредне ситуације одељења 
у Сомбору. 

Члан 11. 
 

Оспособљена правна лица за заштиту и спасавање  
 
          У складу са чланом 15. тачка 8. Закона о ванредним 
ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009. године) а за потребе 
заштите и спасавања грађана и материјалних добара од 
елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и опасности 
на територији града Сомбора, одређују се оспособљена привредна 
друштва и друга правна лица  и то:  
 

- ЈКП „Водоканал“ Сомбор 
- ЈКП „Чистоћа“ Сомбор 
- ЈКП „Енергана“ Сомбор 
- ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“ Сомбор 
- ЈП „Дирекција за изградњу града Сомбора“ Сомбор 
- АД „Сомборпутеви“ Сомбор 
- ВДП „Западна Бачка“ Сомбор 
- ВДП „Дунав и Тиса“ Сомбор 
- „Електровојводина“ Д.о.о Електродистрибуција 

Сомбор 
- Завод за јавно здравље Сомбор 
- Црвени крст Сомбор 
- Дом здравља Сомбор 
- Служба хитне медицинске помоћи Сомбор 
- Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор  
- Ветеринарски специјалистички институт Сомбор 
- Ветеринарска станица „Сомбор“ Сомбор 
- Пољопривредна стручна служба Сомбор 
- АД „Граничар“ - у реструктуирању Гаково 
- АД „Алекса Шантић“ - у реструктуирању Алекса 

Шантић 
- ПП „Сомбор“ а.д Сомбор 
- АД „Севертранс“ - у реструктуирању Сомбор 
- ЗЗ „Задругарка“ Сомбор 
- ДПП „Протеинка“ - на акције Сомбор 
- ЈП „Војводина шуме - шумско газдинство Сомбор“ 
- Центар за социјални рад Сомбор 
- Дом ученика средњих школа Сомбор 
- Спорски центар „Соко“ Сомбор 
- „Ремонт Комазец“ д.о.о Сомбор 
-  

Члан 12. 
 
Јединице цивилне заштите 
 
          Јединице цивилне заштите опште намене оспособљавају се за 
извршавање обимних и мање сложених задатака из области заштите 
и спасавања као што су локализовање и гашење почетних и мањих 
пожара и шумских пожара, учешће у заштити од поплава, указивање 
прве помоћи, за одржавање реда, затим учешће у збрињавању 
угроженог становништва, помоћ у санацији терена и друге 
активности по процени Градског штаба за ванредне ситуације. 
          У граду Сомбору формираће се 4 јединице цивилне заштите 
опште намене јачине вода са укупно 208 обвезника цивилне заштите. 
          Попуну, опремање и обуку јединица извршиће Одељење за 
привреду града Сомбора. 
          Координацију послова из става 3. овог члана вршиће Градско 
веће. 

Члан 13. 
 

         Носилац израде Процене угрожености града Сомбора од 
елементарних непогода и других несрећа је Одељење за привреду 
Града Сомбора које ће у сарадњи са МУП-ом Р.Србије-Сектор за 
ванредне ситуације-Одељење за ванредне ситуације у Сомбору (у 
даљем тексту Одељење за ванредне ситуације у Сомбору) и другим 
организационим јединицама Градске управе у складу са Законом  и 
методологијом за израду Процене угрожености и планова заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама  сачинити Процену. 
 

Члан 14. 
 

          Носилац израде Плана заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама за град Сомбор је Одељење за привреду града Сомбора 
које ће у сарадњи са Одељењем за ванредне ситуације у Сомбору и 
другим организационим јединицама Градске управе у складу са 
Законом  и методологијом за израду Процене угрожености и планова 
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, сачинити План. 
          Градски штаб за ванредне ситуације ће размотрити План 
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама града Сомбора и 
доставити Градском већу на усвајање. 
          Носилац израде Плана функционисања система цивилне 
заштите као саставног дела Плана одбране града Сомбора је 
Одељење за привреду града Сомбора које ће у сарадњи са 
Одељењем за ванредне ситуације у Сомбору и другим 
организационим јединицама градске управе, у складу са Упутством 
о методологији за израду планова одбране и потребним изводом и 
Плана одбране Републике сачинити План. 
 

Члан 15. 
 

Лична и колективна заштита 
 
          Личну и колективну заштиту у граду организовати по месту 
рада и месту становања. 
          Грађани власници стамбених зграда, односно кућа, дужни су 
да, за потребе личне заштите и спасавања и заштите и спасавања 
чланова породичног домаћинства, као и имовине, набаве и држе у 
исправном стању средства и опрему као што је предвиђено Уредбом 
о обавезним средствима и опреми за личну и колективну заштиту од 
елементарних непогода и других несрећа. 
          Обавезује се Одељење за привреду Града Сомбора да у 
сарадњи са Одељењем за ванредне ситуације у Сомбору припреми 
упутства и друге публикације којима ће се вршити едукација 
становништва о поступцима у могућој или насталој опасности. 
Посебан акценат дати едукацији становништва о реаговању у 
земљотресу, поплавама и пожару. 
         У реализацији активности наведених у ставу 3. овог члана 
укључити поверенике цивилне заштите. 
 

Члан 16. 
 

Финансирање   
 
            Из буџета града Сомбора и из средстава Фонда за ванредне 
ситуације, за потребе заштите и спасавања становништва и 
материјалних добара од елементарних непогода, техничко-
технолошких несрећа и опасности, финансираће се следеће: 
-      организовање, опремање и обучавање Градског штаба за 
ванредне ситуације; 
-      органзовање, опремање и обучавање јединица цивилне заштите 
опште намене; 
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-  трошкове ангажовања оспособљених правних лица у складу са 
уговором за извршавање задатака заштите и спасавања; 
-      изградњу система за узбуњивање на својој територији; 
-       изградњу и одржавање система заштите од града; 
-   набавку, одржавање, смештај, чување и осигурање посебне 
опреме за јединице цивилне заштите опште намене; 
-     изградњу, адаптацију, одржавање, опремање, осигурање и 
чување објеката за потребе цивилне заштите; 
-       обуку из области цивилне заштите коју организује град Сомбор; 
-       организацију и спровођење мера и задатака цивилне заштите из 
делокруга града; 
-       санирање штета  насталих природном и другом незгодом, у 
складу са материјалним могућностима; 
-       и друге послове цивилне заштите који су одређени позитивним 
прописима. 
 

Члан 17. 
 

Признања и награде 
 
          За нарочите успехе у организовању и спровођењу задатака 
цивилне заштите и других послова заштите и спасавања, у 
привредним друштвима и другим правним лицима, службама и 
органима градске управе, штаба за ванредне ситуације, јединицама 
цивилне заштите, повереницима цивилне заштите, заменицима 
повереника, другим припадницима и заслужним појединцима на 
територији града Сомбора, додељују се признања и награде. 
           Признања и награде ће се уручивати на дан града Сомбора  и 
на Светски дан цивилне заштите (1.март). 
           Обавезује се Градско веће да ближе уреди врсту награда и 
признања као и критријуме за њихову доделу. 

 

Члан 18. 
 
           Са доношењем ове одлуке престаје да важи Одлука о заштити 
грађана и материјалних добара у случају елементарних и других 
већих непогода и образовању Штаба за управљање и предузимање 
мера у случају елементарних непогода и других већих непогода, са 
својим првим и другим изменама и допунама („Сл. гласник Града 
Сомбора“ бр. 4/2009, 4/2010 и 12/2010). 
 

Члан 19. 
 

           Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 
гласнику Града Сомбора“.  
 
РС-АПВ     
СГ СОМБОР  
Број: 82-1/2011-IX   ПРЕДСЕДНИК СГ, 
Дана: 29.11.2011. г.   Синиша Лазић, с.р. 
С о м б о р 
 

106. На основу члана 8. Одлуке о петим изменама и 
допунама Одлуке о оснивању Туристичке организације општине 
Сомбор ("Службени лист општине Сомбор" бр. 5/2009) и члана 38. 
Статута Града Сомбора ("Службени лист Града Сомбора" бр. 
2/2008), Скупштина града Сомбора, на својој 28. седници одржаној 
29.11.2011. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА СОМБОРА 

 

I 
 

Наташа Туркић, професор разредне наставе из Сомбора, 
именује се за директора Туристичке организације Града Сомбора, са 
29.11.2011. године, на мандатни период од четири године или до 
разрешења. 

II 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у "Службеном листу Града Сомбора". 
 

РС-АПВ     
СГ СОМБОР  
Број:  02-179/2011-I             ПРЕДСЕДНИК СГ, 
Дана: 29.11.2011. г.   Синиша Лазић, с.р. 
С о м б о р 
 

 107. На основу члана 9. Одлуке о усклађивању Решења о 
органима Народног позоришта Сомбору ("Службени лист Општине 
Сомбор" 21/2004) и члана 38. тачка 9. Статута Града Сомбора 
("Службени лист Града Сомбора" бр. 2/2008), Скупштина града 
Сомбора, на 28. седници одржаној 29.11.2011. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ E  
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА СОМБОР 
 
I 

 
Драган Ружић, дипл. економиста из Сомбора разрешава 

се чланства у Управном одбору Народног позоришта Сомбор. 
 

II 
 
 Драган Лазић, дипл. економиста из Сомбора именује се 
за члана у Управном одбору Народног позоришта Сомбор. 
 

III 
  
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у "Службеном листу Града Сомбора". 
 
РС-АПВ     
СГ СОМБОР  
Број:  02-193/2011-I   ПРЕДСЕДНИК СГ, 
Дана: 29.11.2011. г.   Синиша Лазић, с.р. 
С о м б о р 
 

108. На основу члана 18. Одлуке о оснивању ЈП 
"Дирекција за изградњу Града Сомбора" Сомбор ("Службени лист 
Општине Сомбор" бр. 9/07 и "Службени лист Града Сомбора" бр. 
3/08) и члана 38. тачка 9. Статута Града Сомбора ("Службени лист 
Града Сомбора" бр. 2/2008), Скупштина града Сомбора, на својој 28. 
седници, одржаној 29.11.2011. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ E  
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА   

ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 
 ГРАДА СОМБОРА" СОМБОР 

 
I 

   
Драган Ружић, дипл. економиста из Сомбора, именује се 

за председника  Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу Града 
Сомбора“ Сомбор са 29.11.2011. године. 

 
II 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у "Службеном листу Града Сомбора". 
 

РС-АПВ     
СГ СОМБОР  
Број: 02-191/2011-I   ПРЕДСЕДНИК СГ, 
Дана: 29.11.2011. г.   Синиша Лазић, с.р. 
С о м б о р 
 

109. На основу члана 10. Одлуке о усклађивању Одлуке о 
оснивању Установе за физичку културу СЦ "Соко" Сомбор 
("Службени лист Општине Сомбор" бр. 21/2004) и члана 38. Статута 
Града Сомбора ("Службени лист Града Сомбора" бр. 2/2008), 
Скупштина града Сомбора, на својој 28. седници, одржаној 
29.11.2011. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ  
СПОРТСКИ ЦЕНТАР "СОКО" СОМБОР  

 
I 
 

Мирослав Танурџић из Сомбора, разрешава се функције 
члана у Управном одбору Спортског центра „Соко“ Сомбор. 
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II 
 

Дарко Косановић, професор из Сомбора именује се за 
члана у Управном одбору Спортског центра „Соко“ Сомбор. 

 
III 

 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у "Службеном листу Града Сомбора". 
 

РС-АПВ     
СГ СОМБОР  
Број: 02-194/2011-I   ПРЕДСЕДНИК СГ, 
Дана: 29.11.2011. г.   Синиша Лазић, с.р. 
С о м б о р 
 

110. На основу члана 17. Одлуке о оснивању Апотеке у 
Сомбору ("Сл. лист Општине Сомбор" бр. 10/2006 и 6/2010) и члана 
38. Статута Града Сомбора ("Службени лист Града Сомбора" бр. 
2/08), Скупштина града Сомбора, на 28. седници одржаној 
29.11.2011. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

НАДЗОРНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ СОМБОР 
 

I 
 

Др Душан Поповић из Сомбора, разрешава се функције 
члана у Надзорном одбору Апотеке Сомбор. 

 
II 

 
Васа Релић, дипл. инж, из Сомбора именује се за члана у 

Надзорном одбору Апотеке Сомбор. 
 

III 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у "Службеном листу Града Сомбора". 
 
РС-АПВ     
СГ СОМБОР  
Број: 02-192/2011-I   ПРЕДСЕДНИК СГ, 
Дана: 29.11.2011. г.   Синиша Лазић, с.р. 
С о м б о р 
 

111. На основу члана 53., 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09) и 
члана 38. Статута Града Сомбора („Сл. лист Града Сомбора“, бр. 
2/2008), Скупштина града Сомбора на својој 28. седници, одржаној 
29.11.2011. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

 ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „АЛЕКСА ШАНТИЋ“  
У АЛЕКСА ШАНТИЋУ  

 
I 
 

У Школском одбору Основне школе „Алекса Шантић“ А. 
Шантић разрешава се, из реда запослених: 

• Слободанка Попов, члан.  
  

II 
 
 У Школски одбор Основне школе „Алекса Шантић“ А. 
Шантић именује се, из реда запослених: 

• Крсто Миличић, проф. физичког васпитања, за члана.
    

III 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, и објавиће 
се у „Службеном листу Града Сомбора“. 
 

РС-АПВ     
СГ СОМБОР  
Број: 02-182/2011-I    ПРЕДСЕДНИК СГ, 
Дана: 29.11.2011. г.   Синиша Лазић, с.р. 
С о м б о р 

112. На основу члана 53., 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09) и 
члана 38. Статута Града Сомбора („Сл. лист Града Сомбора“, бр. 
2/2008), Скупштина града Сомбора на својој 28. седници, одржаној 
29.11.2011. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОШ „МОША ПИЈАДЕ“ У БАЧКОМ БРЕГУ  

 
I 
 

У Школском одбору Основне школе „Моша Пијаде“ 
Бачки Брег разрешава се, из реда запослених: 

• Бранко Бабић, члан. 
   

II 
 
 У Школски одбор Основне школе „Моша Пијаде“ Бачки 
Брег именује се, из реда запослених: 

• Ана Рапаић, проф. разредне наставе, за члана. 
 

III 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, и објавиће 
се у „Службеном листу Града Сомбора“. 
 
РС-АПВ     
СГ СОМБОР  
Број: 02-168/2011-I   ПРЕДСЕДНИК СГ, 
Дана: 29.11.2011. г.   Синиша Лазић, с.р. 
С о м б о р 
 

113. На основу члана 53., 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09) и 
члана 38. Статута Града Сомбора („Сл. лист Града Сомбора“, бр. 
2/2008), Скупштина града Сомбора, на својој 28. седници, одржаној 
29.11.2011. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  
ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ  

ШКОЛЕ У СОМБОРУ 
 

I 
 

У Школском одбору Средње техничке школе у Сомбору 
разрешава се, из реда родитеља: 

• Мирослав Јосић, члан. 
   

II 
 
 У Школски одбор Средње техничке школе у Сомбору 
именује се, из реда родитеља: 

• Милан Лончар, за члана.   
 

III 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, и објавиће 
се у „Службеном листу Града Сомбора“. 
 
РС-АПВ     
СГ СОМБОР  
Број: 02-176/2011-I   ПРЕДСЕДНИК СГ, 
Дана: 29.11.2011. г.   Синиша Лазић, с.р. 
С о м б о р 
 

114. На основу члана 53., 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09) и 
члана 38. Статута Града Сомбора („Сл. лист Града Сомбора“, бр. 
2/2008), Скупштина града Сомбора на својој 28. седници, одржаној 
29.11.2011. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ“ СОМБОР 
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I 
 

У Школском одбору Гимназије „Вељко Петровић“ 
Сомбор разрешава се, из реда родитеља: 

• Добринка Голубовић, члан.   
 

II 
 
 У Школски одбор Гимназије „Вељко Петровић“ Сомбор 
именује се, из реда родитеља: 

• Биљана Кескеновић, за члана.   
 

III 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, и објавиће 
се у „Службеном листу Града Сомбора“. 
 
РС-АПВ     
СГ СОМБОР  
Број: 02-169/2011-I   ПРЕДСЕДНИК СГ, 
Дана: 29.11.2011. г.   Синиша Лазић, с.р. 
С о м б о р 
 
 115. На основу члана 7. став 2. алинеја 2. Одлуке о 
оснивању ПУ „Вера Гуцуња“ Сомбор (Сл. лист града Сомбора“, бр. 
12/2010), те члана 58. и 112. Статута града Сомбора („Сл. лист града 
Сомбора“, бр. 2/08), Градоначелник града Сомбора, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 
 

 УСВАЈА СЕ Извештај о раду Предшколске установе 
„Вера Гуцуња“ Сомбор, за школску 2010/2011. годину, у датом 
тексту. 
  

II 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у „Службеном листу града Сомбора“.  
 
РС-АПВ     
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: 022-16/2011-II   ГРАДОНАЧЕЛНИК, 
Дана: 04.11.2011. г.    Немања Делић, с.р. 
С о м б о р 
 
 116. На основу члана 80. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011), 
члана 7. став 2. алинеја 2. Одлуке о оснивању ПУ „Вера Гуцуња“ 
Сомбор („Сл. лист града Сомбора“, бр. 12/2010), те члана 58. и 112. 
Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 2/08), 
Градоначелник града Сомбора, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 
 

 ПРИХВАТА СЕ Годишњи план рада Предшколске 
установе „Вера Гуцуња“ Сомбор, за школску 2011/2012. годину, 
усвојен на седници Управног одбора ПУ „Вера Гуцуња“, дана 
16.08.2011. године. 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на планирана материјална средства 
за остварење истог. 
  

II 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у „Службеном листу града Сомбора“.  
 
РС-АПВ     
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: 022-16/2011-II   ГРАДОНАЧЕЛНИК, 
Дана: 04.11.2011. г.    Немања Делић, с.р. 
С о м б о р 
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Р.бр. _                Акта градоначелника Града Сомбора       Бр./Стр. 
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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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