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 201. На основу члана 20. тачка 4. Закона о локалној 

самоуправи („Сл.гл. РС“, бр.129/07, 83/14 – др.закон и 101/2016-
др.закон), члана 6. тачка 3., 7., 11. и 18. Закона о финансирању 
локалне самоуправе („Сл.гл.РС“ број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 
99/2013 – ускл.дин.износи, 125/2014 – ускл.дин.износи, 95/2015 – 
ускл.дин.износи, 83/2016, 91/2016 – ускл.дин.износи, 104/2016 – 
др.закон и 96/2017 – ускл.дин.износи)  и члана 38. став 1. тачка 3. и 6. 
Статута града Сомбора („Сл.лист града Сомбора“, бр. 22/2016 – 
пречишћен текст), Скупштина града Сомбора је на својој 20. седници 
одржаној дана 21.12.2017. године доноси  
 
 

О Д Л У К У 
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА  

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1  
Одлуком о локалним комуналним таксама на територији 

Града Сомбора уводе се локалне комуналне таксе за коришћења 
права, предмета и услуга на територији Града Сомбора (у даљем 
тексту: комуналне таксе) и утврђују настанак таксене обавезе, 
обвезници, висина, олакшице, ослобађање од плаћања, рокови и 
начин плаћања.  

За коришћење права, предмета и услуга из става 1. овог 
члана не може се уводити посебна накнада.  
 

Члан 2 
Комунална такса се уводи за:  
1) истицање фирме на пословном простору;  
2) коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и 

исписивање фирме ван пословног простора на објектима и 
просторима који припадају Граду Сомбор (коловози, тротоари, зелене 
површине, бандере и сл.);  

3) држање моторних друмских и прикључних возила, осим 
пољопривредних возила и машина;  

4) коришћење простора на јавним површинама или испред 
пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, 
књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и 
домаће радиности,  

5) држање средстава за игру ("забавне игре");  
6) коришћење слободних површина за кампове, постављање 

шатора или друге објекте привременог коришћења;  
7) заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за 

извођење грађевинских радова.  
 

Члан 3 
 Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета и 
услуга наведених у члану 2. ове Одлуке, а за чије је коришћење 
прописано плаћање таксе по Тарифи која је саставни део Одлуке о 
локалним комуналним таксама на територији Града Сомбора.  

 
 
 

Члан 4 
Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, 

предмета и услуга за чије је коришћење прописано плаћање 
комуналне таксе и траје док траје коришћења права, предмета и 
услуга.  

Члан 5 
Комунална такса се утврђује у различитој висини зависно 

од врсте делатности, површине и техничко-употребних 
карактеристика објекта и по деловима територије, односно у зонама у 
којима се налазе објекти, предмети или врше услуге за које се плаћа 
такса.  

Члан 6 
Обвезник комуналне таксе је дужан да пре коришћења 

права, предмета и услуга за чије је коришћење прописано плаћање 
комуналне таксе, прибави решење надлежног органа у складу са 
посебним, односно важећим Правилником.  
 

Члан 7 
Комуналне таксе се утврђују у годишњем износу односно 

сразмерно времену коришћења права, предмета и услуга.  
 

Члан 8 
Обвезник комуналне таксе дужан је да поднесе пријаву за 

утврђивање обавезе по основу комуналне таксе надлежном органу 
најкасније у року од 15 дана од дана почетка коришћења права, 
предмета и услуга за које је уведена такса.  

Обвезник комуналне таксе дужан је да сваку насталу 
промену значајну за утврђивање комуналне таксе пријави надлежном 
органу у року од 15 дана од дана настанка промене.  
 

Члан 9 
У погледу начина утврђивања комуналне таксе, наплате, 

камате, застарелости, поступка по правним лековима и осталог, 
примењује се одредбе закона којим се уређује порески поступак и 
пореска администрација.  

У свему осталом што није посебно регулисано Одлуком о 
локалним комуналним таксама на територији Града Сомбора 
примењују се одредбе Закона о финансирању локалне самоуправе.  
 

Члан 10 
Рачуни за уплату комуналних такси прописани су 

Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних 
прихода и распоред средстава са тих рачуна ("Сл. гласник РС" бр. 
16/2016, 49/2016, 107/2016 и 46/2017).  
 

Члан 11 
Комуналне таксе из чл. 2. ове Одлуке представљају изворни 

приход Града Сомбора.  
ЈКП "Простор" Сомбор је дужно да локалну комуналну 

таксу наплаћену у складу овом Одлуком уплаћује на уплатни рачун 
јавног прихода намењен за буџет Града Сомбора.  
 

Члан 12 
Државни органи и организације, органи и организације 

територијалне аутономије и јединице локалне самоуправе ослобођени 
су плаћања комуналних такси за коришћења права, предмета и услуга. 

  
Члан 13 

Саставни део Одлуке о локалним комуналним таксама на 
територији Града Сомбора је Тарифе локалних комуналних такси 
утврђена за коришћење појединих права, предмете и услуге.  

 
Члан 14 

Утврђивање и наплату комуналних такси по Одлуци о 
локалним комуналним таксама на територији Града Сомбора врше 
надлежна одељења Градске управе Града Сомбора и Јавно комунално 
предузеће "Простор" Сомбор (у даљем тексту: ЈКП "Простор" 
Сомбор).  
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Члан 15 
Надлежна служба Градске управе има обавезу да Тарифу 

локалних комуналних такси, која је саставни део Одлуке о локалним 
комуналним таксама на територији Града Сомбора, истакне на 
огласној табли Градске управе и исту достави свим надлежним 
органима који врше наплату локалних комуналних такси. 

  
Члан 16 

За утврђену и наплаћену комуналну таксу до дана ступања 
на снагу Одлуке о локалним комуналним таксама на територији Града 
Сомбора неће се наплаћивати разлика износа таксе.  

 
II НАДЗОР 

 
Члан 17 

Надзор над применом ове Одлуке врши Одељење Градске 
управе Града Сомбора надлежно за послове контроле и наплате 
изворних прихода Града Сомбора.  
 

III КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 18 
Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се за 

прекршај обвезник таксе - правно лице ако:  
1. пре добијања решења надлежног органа почне са 

коришћењем права, предмета или услуга, за чије је коришћење 
прописано плаћање локалне комуналне таксе овом Одлуком, односно 
не поднесе пријаву - захтев у роковима прописаним овом одлуком 
(чл. 6. и чл. 8. став 1. Одлуке) 

2. не пријави или не пријави у прописаном року сваку 
насталу промену (члан 8. став 2. Одлуке);  

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и одговорно 
лице у правном лицу новчаном казном у износу од 5.000,00 динара.  

Новчаном казном у висини од 25.000,00 динара казниће се 
обвезник таксе - предузетник ако учини прекршаје из става 1. овог 
члана.  

Новчаном казном од 5.000,00 динара казниће се обвезник 
таксе - физичко лице ако учини прекршаје из става 1. овог члана. 
 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 19 
Ступањем на снагу Одлуке о локалним комуналним 

таксама на територији Града Сомбора и Тарифе локалних комуналних 
такси, која је саставни део исте, престаје да важи Одлука о локалним 
комунални таксама на територији Града Сомбора и Тарифа локалних 
комуналних такси уз исту ("Сл. лист Града Сомбора" бр. 10/2013, 
17/2014, 11/2015 и 18/2016).  
 

Члан 20 
Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана објављивања у 

"Службеном листу Града Сомбора", а примењиваће се од 01. јануара 
2018. године.  
  

ТАРИФА  
ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ УЗ ОДЛУКУ О 

ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 
 

Тарифни број 1. 
 

За истицање фирме, односно назива на пословном простору 
плаћа се такса зависно од положајне зоне где се пословни простор 
налази, а које положајне зоне су утврђене Одлуком о грађевинском 
земљишту, и то:  
а) У граду Сомбору:     
- за екстра А зону  94.760,00 динара 

- за екстра Б зону  84.460,00 динара 

- за екстра Ц зону  76.220,00 динара 

- за I положајну зону  60.770,00 динара 

- за II положајну зону  48.410,00 динара 

- за III положајну зону  39.140,00 динара 

- за IV положајну зону  31.930,00 динара 

б) У насељеним местима:    

- за I положајну зону  21.630,00 динара 

- за II положајну зону  16.480,00 динара 

- за III положајну зону  11.330,00 динара 
Предузетници и правна лица која су према закону којим се 

уређује рачуноводство разврстана у мала правна лица (осим 

предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства; 
осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и 
дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским 
производима; производње цемента; поштанских, мобилних и 
телефонских услуга: електропривреде; казина, коцкарница, 
кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних 
барова и дискотека - у даљем тексту: изузете делатности), а имају 
годишњи приход до 50.000.000,00 динара, не плаћају локалну 
комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору (у даљем 
тексту: фирмарина).  

Правна лица која су према закону којим се уређује 
рачуноводство разврстана у средња правна лица, као и предузетници 
и мала правна лица који имају годишњи приход преко 50.000.000,00 
динара (осим изузетих делатности), плаћају фирмарину из става 1. 
овог тарифног броја.  

Правна лица која су према закону којим се уређује 
рачуноводство разврстана у велика правна лица (осим изузетих 
делатности), плаћају фирмарину из става 1. овог тарифног броја 
увећану коефицијентом 1,5.  

Предузетници и правна лица која су према закону којим се 
уређује рачуноводство разврстана у мала, средња и велика правна 
лица, а обављају изузете делатности, плаћају фирмарину из става 1. 
овог тарифног броја увећану коефицијентом 5.  

Делатности у складу са прописима који одређује послове 
који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима 
домаће радиности, ослобађају се плаћања фирмарине.  

Новоосноване радње и предузећа којима је производња 
основна делатност, ослобађају се таксе на истицање фирме у години 
оснивања у износу од 50%.  

Под фирмом се, у смислу Одлуке, подразумева сваки 
истакнути назив или име на пословном или стамбеном објекту које 
упућује на то да правно или физичко лице обавља одређену 
делатност.  

Обвезник таксе из овог тарифног броја је правно лице, 
огранак односно представништво правног лица и физичко лице.  

Такса за истицање фирме плаћа се за седиште, 
представништво, пословну јединицу и просторије ван седишта 
правног и физичког лица на територији Града Сомбора.  

Ако се на једном објекту налази више истакнутих фирми 
једног истог обвезника такса се плаћа само за једну фирму.  

Такса по овом тарифном броју утврђује се годишње 
посебним решењем надлежног одељења, односно сразмерно времену 
истицања фирме, а плаћа се тромесечно, у року од 45 дана од дана 
почетка тромесечја, на уплатни рачун број: 840-716111843-35.  

До доношења решења о утврђивању таксе за текућу годину 
такса се плаћа аконтационо у висини обавезе за последње тромесечје 
године која претходи години за коју се утврђује и плаћа такса.  

За другу и сваку наредну истакнуту фирму ван седишта 
обвезника такса се умањује за 50% од прописане таксе, а које 
умањење се односи само на обвезнике са седиштем на територији 
Града Сомбора.  

Правна лица која су према закону којим се уређује 
рачуноводство разврстана у велика, средња и мала правна лица, као и 
предузетници и микро правна лица (осим изузетих делатности) која 
имају годишњи приход преко 50.000.000 динара дужни су да 
надлежном Одељењу доставе биланс успеха најкасније до 31. марта 
текуће године. 

Утврђивање и наплату таксе по овом тарифном броју врши 
Одељење надлежно за локалну пореску администрацију сходно 
одредбама закона којим се уређује порески поступак и пореска 
администрација.  

 
Тарифни број 2.  

За коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и 
исписивање фирме ван пословног простора на објектима и 
просторима који припадају Граду Сомбор (коловози, тротоари, зелене 
површине, бандере и сл.) плаћа се такса зависно од положајне зоне и 
површине рекламног паноа, а обрачуна се на начин:  

Положајне 
зоне  

Висина накнаде за 
површину до 3м2 
(годишња у динарима)  

Висина накнаде за 
површину 3м2-12м2 
(годишња у динарима)  

екстра А  12.638,00 20.935.00 

екстра Б  12.638,00 20.935.00 

екстра Ц  12.638,00 20.935.00 

I 9.074,00 13.812,00 

II  6.304,00 10.465,00 

III  4.238,00 6.273,00 

IV  4.238,00 6.273,00 
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Таксу из овог тарифног броја не плаћају предузетници и 
мала правна лица (осим предузетника и правних лица која обављају 
делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и 
трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на 
велико дуванским производима; производње цемента; поштанских, 
мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, 
коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и 
ноћних барова и дискотека), а имају годишњи приход до 50.000.000 
динара.  

Правна лица која су према закону којим се уређује 
рачуноводство разврстана у средња правна лица, као и предузетници 
и мала правна лица која имају годишњи приход преко 50.000.000 
динара (осим предузетника и правних лица која обављају делатности: 
банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине 
нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико 
дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилних 
и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, 
кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних 
барова и дискотека), су обвезници таксе из овог тарифног броја у 
износу од 100%.  

Правна лица која су према закону којим се уређује 
рачуноводство разврстана у велика правна лица (осим правних лица 
која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; 
производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и 
трговине на велико дуванским производима; производње цемента; 
поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; 
казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских 
услуга и ноћних барова и дискотека), су обвезници таксе из овог 
тарифног броја увећане за коефицијент 1,5.  

Правна лица која су према закону којим се уређује 
рачуноводство разврстана у велика, средња и мала правна лица, у 
смислу закона којим се уређује рачуноводство и предузетници, а 
обављају делатности банкарства, осигурања имовине и лица, 
производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и 
трговине на велико дуванским производима, производње цемента, 
поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, 
казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских 
услуга и ноћних барова и дискотека, су обвезници таксе из овог 
тарифног броја увећане за коефицијент 5.  

Такса из овог тарифног броја плаћа се и за рекламне паное 
и натписе постављене на посебним објектима за рекламирање, 
плакатирање и оглашавање; зидовима и крововима зграда; оградама; 
стубовима јавне расвете, конзолним и ротирајућим рекламним 
таблама; транспарентним таблама између стубова и на објектима 
(разапета платна) и другим сличним објектима, у појасу улице 
окренутим ка јавној површини.  

Положајне зоне у граду Сомбору и насељеним местима 
утврђују се у складу са Одлуком о грађевинском земљишту, с тим да 
II положајна зона укључује и улице које су саставни део магистралног 
пута (државни пут I реда) и регионалног пута (државни пут II реда) 
која пролазе кроз насељена места Града Сомбора, а III и IV положајна 
зона укључује улице у насељени местима и делове локалног пута који 
пролаз кроз насељено место.  

Обвезник таксе из овог тарифног броја је власник, односно 
корисник рекламног паноа или друге табле, као и власник плаката, 
огласа или другог огласног средства.  

Утврђивање и наплату таксе по овом тарифном броју врши 
ЈКП "Простор" Сомбор.  

Таксу из овог тарифног броја обвезник плаћа унапред 
(месечно у висини 1/12 годишњег износа таксе и то до 5. у месецу за 
текући месец), по претходно издатом решењу ЈКП "Простор" Сомбор.  

За истицање објава и огласа (плакате) на рекламним 
паноима и другим таблама плаћа се такса у износу од 25,00 динара по 
комаду. Такса се плаћа унапред по добијању решења ЈКП "Простор" 
Сомбор.  

Такса се не плаћа за читуље, као ни за објаве и огласе који 
се односе на делатности државних органа, органа и организација 
територијалне аутономије и локалне самоуправе.  

 
Тарифни број 3.  

За држање моторних друмских и прикључних возила, осим 
пољопривредних возила и машина, плаћа се такса зависно од зоне 
пребивалишта, односно седишта власника возила, а обрачуна се на 
начин:  
1) Теретна возила: 
а) намењена за превоз терета (по носивости):  
- за камионе до 2 т носивости  1.545,00 динара, 

- за камионе од 2 т до 5 т носивости  2.060,00 динара, 

- за камионе од 5 т до 12 т носивости  3.605,00 динара, 

- за камионе преко 12 т носивости  5.150,00 динара. 

б) намењена за вучу прикључних возила - 
тегљаче (према снази мотора):  
- чија је снага мотора до 66 киловата  1.545,00 динара, 

- чија је снага мотора од 66-96 киловата  2.060,00 динара, 

- чија је снага мотора од 96-132 киловата  2.575,00 динара, 

- чија је снага мотора од 132-177 киловата  3.090,00 динара, 

- чија је снага мотора преко 177 киловата  4.120,00 динара. 
в) намењена за вршење рада на начин да се возилом не може 
превозити никакав други терет (радна возила, специјална адаптирана 
возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и атестирана 
специјализована возила за превоз пчела) 1.030,00 динара.  

Прикључна возила (теретне приколице, полуприколице и 
специјалне теретне приколице за превоз одређених врста терета, 
теретне и радне приколице за путничке аутомобил и др. возила која 
служи за превоз путника, односно ствари односно за обављање 
радова):  
- 1 т носивости  412,00 динара, 

- од 1 т до 5 т носивости  721,00 динара, 

- од 5 т до 10 т носивости  979,00 динара, 

- од 10 т до 12 т носивости  1.339,00 динара, 

- носивости преко 12 т  2.060,00 динара. 

2) Путничка возила:   

- до 1.150 цм3 515,00 динара, 

- преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3 1.030,00 динара, 

- преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3 1.545,00 динара, 

- преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3 2.060,00 динара, 

- преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3 3.090,00 динара, 

- преко 3.000 цм3 5.150,00 динара. 

3) Мотоцикли:   

- до 125 цм3 412,00 динара, 

- преко 125 цм3 до 250 цм3 618,00 динара, 

- преко 250 цм3 до 500 цм3 1.030,00 динара, 

- преко 500 цм3 до 1.200 цм3 1.236,00 динара, 

- преко 1.200 цм3 1.545,00 динара. 

4) Аутобуси:    

- по регистрованом седишту  50,00 динара. 
Обвезник из овог тарифног броја је правно и физичко лице 

на чије се име региструје моторно, друмско и прикључно возило.  
Такса по овом тарифном броју плаћа се једном годишње 

приликом регистрације моторног, друмског и прикључног возила. Без 
доказа о плаћеној такси по овом тарифном броју не може се извршити 
регистрација ни једног возила.  

Таксу из овог тарифног броја не плаћају органи, 
организације и лица на:  

а) друмска моторна возила јединица и установа војске и 
територијалне одбране, иностраних и унутрашњих послова,  

б) путничка и теретна возила локалне самоуправе,  
в) друмска моторна возила иностраних дипломатских и 

конзуларних представништава, ако је ослобађање од ових такси 
предвиђено међународним споразумом или ако постоји реципроцитет,  

г) на путничке аутомобиле особа са инвалидитетом са 80 
или више процената телесног оштећења и код којих постоји телесно 
оштећење које има за последицу неспособност доњих екстремитета 
ногу до 60 или више процената, ако им возило служи за њихов лични 
превоз и које се на њено име прво региструје у једној години;  

д) на путничке аутомобиле родитеља вишеструко ометене 
деце која су у отвореној заштити, односно о којима родитељи 
непосредно брину, које се на њихово име региструје у једној години;  

ђ) на возила која организације особа са инвалидитетом 
основане са циљем пружања помоћи лицима са инвалидитетом 
користе искључиво за превоз својих путника, а која возила су 
прилагођена.  

е) друмска моторна возила која јавна комунална предузећа 
користе искључиво у саобраћају на градским улицама за обављање 
своје делатности, ватрогасна моторна возила професионалних 
ватрогасних јединица, добровољних ватрогасних друштава и 
ватрогасну службу организовану по прописима о заштити од пожара, 
санитетска возила и возила Црвеног крста.  

ж) путничка возила и аутобусе у власништву спортских 
организација.  

 
Тарифни број 4.  

За коришћење простора на јавним површинама или испред 
пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, 
књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и 
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домаће радиности, плаћа се такса по сваком целом или започетом 
квадратном метру дневно заузете јавне површине од стране правних и 
физичких лица која користе исту, а зависно од положајне зоне у којој 
се налази јавна површина. 

Положајне зоне у граду Сомбору и насељеним местима 
утврђене су Одлуком о грађевинском земљишту. 

 
1. За постављање башта угоститељских објеката, такса се плаћа у 
дневном износу, и то за: 
а) у граду Сомбор:    
- за екстра А положајну зону 21,00 динара,
- за екстра Б и Ц положајну зону 16,00 динара,
- за I, II, III и IV положајну зону 11,00 динара. 
б) у насељеним местима:    
- за све положајне зоне 5,00 динара.
 
2. За постављање слободностојећих и зидних витрина ради 
излагања и рекламирања робе ван пословног простора, такса се плаћа 
у дневном износу, и то за: 
а) у граду Сомбор:  
- за екстра А положајну зону 103,00 динара,
- за екстра Б и Ц положајну зону 82,00 динара,
- за I, II, III и IV положајну зону 62,00 динара. 
б) у насељеним местима:  
- за све положајне зоне 26,00 динара.
 
3. За постављање покретних тезги за излагање и продају робе, 
изложбених пултова и опреме за уметничке активности, такса се 
плаћа у дневном износу, и то за: 
а) у граду Сомбор:  
- за екстра А положајну зону 314,00 динара,
- за екстра Б и Ц положајну зону 252,00 динара,
- за I, II, III и IV положајну зону 126,00 динара, 
б) у насељеним местима:  
- за све положајне зоне 31,00 динара.
За постављање јелки таксени износ утврђен овим Тарифним бројем 
умањује се за 50%. 
 
4. За постављање покретних уређаја за припрему хране, такса се 
плаћа у дневном износу, и то за: 
а) у граду Сомбор:  
- за екстра А положајну зону 63,00 динара,
- за екстра Б и Ц положајну зону 38,00 динара,
- за I, II, III и IV положајну зону 20,00 динара, 
б) у насељеним местима:  
- за све положајне зоне 10,00 динара.
 
5. За постављање расхладних уређаја за продају напитака, 
индустријског сладоледа и кремова, такса се плаћа у дневном износу, 
и то за: 
а) у граду Сомбор:  
- за екстра А положајну зону 77,00 динара,
- за екстра Б и Ц положајну зону 49,00 динара,
- за I, II, III и IV положајну зону 38,00 динара, 
б) у насељеним местима:  
- за све положајне зоне 25,00 динара.
6. За постављање објеката и опреме за извођење забавних 
програма, такса се плаћа у дневном износу, и то: 
а) у граду Сомбор:  
- за екстра А положајну зону 191,00 динара,
- за екстра Б и Ц положајну зону 126,00 динара,
- за I, II, III и IV положајну зону 10,00 динара, 
б) у насељеним местима:  
- за све положајне зоне 5,00 динара.
 
7. За постављање дечијих аутомобила, мотора и сл., такса се плаћа 
дневно по возилу у износу од 52,00 динара. 
 
8. За постављање монтажно-демонтажних објеката за 
манифестације такса се плаћа у дневном износу, и то за: 
а) у граду Сомбор:  
- за екстра А положајну зону 103,00 динара,
- за екстра Б и Ц положајну зону 82,00 динара,
- за I, II, III и IV положајну зону 52,00 динара,
б) у насељеним местима:  
- за све положајне зоне 31,00 динара.
 

9. За постављање других објеката и уређаја, такса се плаћа у 
дневном износу, и то за: 
а) привремено заузимање јавне површине до 2м2 1.030,00 динара, 
б) привремено заузимање јавне површине преко 2м2 515,00 динара.

Таксу по овом тарифном броју утврђује ЈКП "Простор" 
Сомбор приликом доношења одобрења и обрачунава се сразмерно 
времену на које је издато одобрење за коришћење простора на јавним 
површинама. 

Наплату таксе по овом тарифном броју врши ЈКП 
"Простор" Сомбор на основу решења. 

Таксу по овом тарифном броју не плаћају директни или 
индиректни корисници буџета Града Сомбора, организатори 
манифестација када је покровитељ Град Сомбора и јавна предузећа 
чији је оснивач Град Сомбор, на јавним површинама које су им 
поверене на управљање, коришћење и одржавање. Изузетно за киоске 
у приградско салашким насељима такса се не плаћа." 
10. За већ постављене, као и за постављање нових електричних 
стубова високог и ниског напона по једном стубу, по једном 
објекту трансформаторских станица, једном телефонском стубу и 
ормарићу, једном стубу кабловске телевизије и других сличних 
објеката, такса се утврђује месечно и то према табели: 
 
Р. 
Б. 

ОБЈЕКАТ ИЗНОС 

1. За електрични стуб високог и ниског напона 166,00 динара

2. Објекат трансформаторске станице напонског 
нивоа 20/0,4кВ 

4.991,00 
динара

3. Објекат трансформаторске станице напонског 
нивоа 110/20кВ 

83.198,00 
динара

4. Телефонски стуб 166,00 динара

5. За ормарић Телеком МСАН 4.991,00 
динара

6. За стуб кабловске телевизије 166,00 динара

7. Изводно-разводни ормарић 166,00 динара

 
Јавна површина из овог Тарифног броја дефинисана је 

Одлуком о уређењу Града. 
Таксу по овом Тарифном броју утврђује ЈКП "Простор" 

Сомбор приликом доношења одобрења и обрачунава се сразмерно 
времену на које је издато одобрење за коришћење простора на јавној 
површини, а плаћа се до 15.-ог у месецу за претходни месец. 

Наплату таксе по овом тарифном броју врши ЈКП 
"Простор" Сомбор на основу решења. 

 
Тарифни број 5.  

За држање апарата за забавне игре (билијар, флипери, сега-
мега игре, игрице на рачунару, пикадо и сл.) такса се утврђује у 
месечном износу по апарату и то:  
а) у граду Сомбору:    

- за екстра А, Б и Ц положајну зону  911,00 динара, 

- за I положајну зону  758,00 динара, 

- за II положајну зону  609,00 динара, 

- за III положајну зону  467,00 динара, 

- за IV положајну зону  391,00 динара. 

б) у насељеним местима:    

- за I положајну зону  608,00 динара, 

- за II и III положајну зону     467,00 динара. 
Положајне зоне у граду Сомбору и насељеним местима 

утврђују се у складу са Одлуком о грађевинском земљишту.  
Ако су забавне игре основна делатност обвезника, односно 

држаоца апарата такса се умањује за 30%.  
Таксени обвезник из овог тарифног броја је правно или 

физичко лице које држи средства за забавне игре.  
Таксени обвезник дужан је да надлежном Одељењу градске 

управе пријави промену стања, односно података битних за 
утврђивање таксе. Такса се плаћа месечно без обзира на број дана 
држања средстава за забавне игре према положајним зонама.  

Утврђивање и наплату таксе по овом тарифном броју врши 
надлежно Одељење градске управе града Сомбора.  

 
Тарифни број 6.  

За коришћење слободних површина за кампове, 
постављање шатора или других објеката за привремено коришћење, 
плаћа се такса у износу од 10,00 динара дневно по једном квадратном 
метру заузете површине.  

Обвезник таксе из овог тарифног броја је правно или 
физичко лице корисник поменутих површина.  
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Такса по овом тарифном броју плаћа се приликом издавања 
дозволе за коришћење поменутих површина.  

Утврђивање и наплату таксе по овом тарифном броју врши 
ЈКП "Простор" Сомбор.  

 
Тарифни број 7.  

За заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за 
извођење грађевинских радова (постављање ограде градилишта, 
градилишне скеле и сл.) плаћа се комунална такса унапред у износу 
од 20,00 динара по квадратном метру заузете јавне површине и 
утврђује се у дневном износу.  

Таксу по овом тарифном броју плаћа инвеститор за период 
од дана почетка градње, односно заузећа јавне површине до 
завршетка радова, односно уклањања материјала.  

Таксу по овом тарифном броју утврђује ЈКП "Простор" 
Сомбор које таксеним обвезницима издаје решење заједно са 
издавањем дозволе за коришћење простора на јавним површинама.  

Наплату таксе по овом тарифном броју врши ЈКП 
"Простор" Сомбор на основу решења.  

У складу са Одлуком о грађевинском земљишту такса се 
утврђује у пуном износу из овог тарифног броја у граду за екстра А, 
екстра Б и екстра Ц зону, за I положајну зону умањује се за 20%, за II 
положајну зону умањује се за 30%, за III положајну зону умањује се за 
40%, за IV положајну зону умањује се за 50%, а у насељеним местима 
за I положајну зону умањује се за 60%, за II положајну зону умањује 
се за 70% и за III положајну зону умањује се за 80%.  

Такса по овом тарифном броју не плаћа се ако се заузимање 
јавне површине врши за изградњу, реконструкцију и одржавање 
коловоза, тротоара или друге јавне површине, отклањање хаварије на 
инсталацијама водовода, канализације и топловода, а када ове радове 
изводе јавна предузећа у сврху довођења објекта функцији. 

 
 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број: 434-9/2017-I                                          ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 21.12.2017. год.                             СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                         Прим.др Зоран Парчетић с.р 

 
 

 
 202. На основу члана 6. и 7. Закона о финансирању локалне 

самоуправе („Сл.гл.РС“ број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – 
ускл.дин.износи, 125/2014 – ускл.дин.износи, 95/2015 – 
ускл.дин.износи, 83/2016, 91/2016 – ускл.дин.износи, 104/2016 – 
др.закон и 96/2017 – ускл.дин.износи), члана 38., а у вези са чланом 
14. став 1. тачка 4 и став 2. тачка 1. Статута града Сомбора („Сл.лист 
града Сомбора“ бр. 22/2016 – пречишћен текст) Скупштина града 
Сомбора је на својој 20. седници одржаној дана 21.12.2017. године 
донела је  
 

ОДЛУКА  
О ГРАДСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

 
  

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1 
 Овом Одлуком уређују се и утврђују: списи и радње у 
управним стварима, као и други списи и радње у поступку пред 
Градском управом и другим органима града који настају у обављању 
изворних послова јединице локалне самоуправе и за које се плаћа 
градска административна такса (у даљем тексту: такса), настанак 
таксене обавезе, обвезници плаћања таксе, начин плаћања таксе, 
ослобађања од плаћања таксе, висина таксе.  
 

Члан 2 
 Таксама су подложни списи и радње који се односе на 
остваривање права грађана, правних и других лица, чија се врста и 
висина утврђују Тарифом за градске административне таксе, која је 
саставни део ове Одлуке (у даљем тексту: Таксена тарифа).  
 

Члан 3 
 Такса се не може наплатити ако таксеном тарифом није 
прописана, нити се може наплатити у већем или мањем износу од 
прописане.  

 
Члан 4 

 Такса се плаћа у тренутку настанка обавезе плаћања, ако за 
поједине случајеве није друкчије прописано.  
 
 

II ТАКСЕНИ ОБВЕЗНИК 
 

Члан 5 
 Таксени обвезник је лице поводом чијег се захтева 
поступак покреће, односно врше радње предвиђене таксеном 
тарифом.  
 Ако за исту таксу постоји више таксених обвезника, 
њихова обавеза је солидарна.  
 Ако записник замењује захтев, односно поднесак за који се 
плаћа такса, обвезник је давалац изјаве на записник.  
 
 

III НАСТАНАК ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ И УТВРЂИВАЊЕ 
ВРЕДНОСТИ ПРЕДМЕТА РАДИ НАПЛАТЕ ТАКСЕ 

 
Члан 6 

 Ако таксеном тарифом није друкчије прописано, таксена 
обавеза настаје:  
1. за поднеске - у тренутку када се предају, за захтеве дате на 
записник - када се записник састави и потпише,  
2. за решења, дозволе и друге исправе - у тренутку подношења 
захтева за њихово издавање,  
3. за управне радње - у тренутку подношења захтева за извршење тих 
радњи.  
 

Члан 7 
 При обрачунавању таксе прописане Тарифом у проценту, 
врши се заокруживање тако што се износ до пет динара не узима у 
обзир, а износ преко пет динара заокружује се на десет динара.  
 

Члан 8 
 Ако је таксеном тарифом прописано да се такса плаћа 
према вредности предмета, такса се плаћа према вредности означеној 
у поднеску или исправи.  
 Орган града односно организациона јединица Градске 
управе који воде поступак утврђују вредност предмета ако она није 
означена у поднеску, а могу по службеној дужности решењем 
утврдити вредност предмета из става 1. овог члана, ако сматрају да 
вредност означена у поднеску односно исправи не одговара стварној 
вредности.  
 

Члан 9 
 Ако се на захтев странке исправа издаје у више примерака, 
за други и сваки даљи примерак плаћа се такса као за препис.  
 Такса по ставу 1. овог члана не може бити већа од таксе за 
први примерак.  
 За примерке исправа које се поводом захтева странке 
састављају за потребе самих органа, не плаћа се такса.  
 

IV ПЛАЋАЊЕ ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ 
 

Члан 10 
 У решењу или другој исправи за коју је такса плаћена, мора 
се означити да је такса плаћена, износ који је плаћен и тарифни број 
под којим је такса плаћена.  
 

Члан 11 
 Такса се плаћа у готовом, у корист уплатног рачуна јавних 
прихода буџета града Сомбора.  
 Потврда о уплати одговарајуће таксе прикључује се 
предмету.  
 

Члан 12 
 Ако таксени обвезник који је дужан да плати таксу, 
непосредно поднесе нетаксиран или недовољно таксиран захтев или 
поднесак, одговорно лице органа надлежног за пријем захтева или 
поднеска, затражиће од таксеног обвезника да плати прописану таксу 
у року од 10 дана од дана упозорења, као и упозорити на последице 
неплаћања таксе и о томе сачињава забелешку на спису.  
 Ако нетаксиран или недовољно таксиран захтев односно 
поднесак или други спис стигне поштом, орган града односно 
организациона јединица Градске управе, надлежни за одлучивање о 
захтеву односно поднеску позваће таксеног обвезника опоменом да у 
року од 10 дана од дана пријема опомене плати редовну таксу и таксу 
за опомену и упознаће га са последицама неплаћања таксе.  
 Ако таксени обвезник уплати таксу у року из става 1. и 2. 
овог члана, сматра се да је захтев односно поднесак био од почетка 
уредно таксиран.  
 Ако обвезник не уплати таксу у року од десет дана од дана 
пријема опомене, наплата таксе и опомене врши се пре уручења 
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затраженог решења или друге исправе, односно пре саопштења 
обвезнику да је радња извршена.  
 Ако се наплата таксе не изврши на један од напред 
наведених начина, наплата таксе извршиће се принудним путем, у 
складу са Законом.  
 

Члан 13 
 Право на наплату таксе застарева за пет година од дана 
када је застарелост почела да тече (застарелост почиње да тече од 
првог дана наредне године од године у којој је утврђена такса) а право 
на повраћај таксе застарева за три године од дана када је застарелост 
почела да тече (застарелост почиње да тече од првог дана наредне 
године од године у којој је таксени обвезник стекао право на 
повраћај).  
 

V ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА ТАКСЕ 
 

Члан 14 
 Ослобађају се плаћања таксе:  
1. државни органи, органи територијалне аутономије и локалне 
самоуправе и организације обавезног социјалног осигурања,  
2. установе које је основала јединица локалне самоуправе,  
3. организације Црвеног крста,  
4. организације регистроване за обављање делатности у области 
друштвене заштите деце и социјалне заштите, 
5. месне заједнице на територији града Сомбора.  
 

Члан 15 
 Не плаћа се такса за:  
1. списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности,  
2. списе и радње у поступку за повраћај више наплаћених и 
неправилно наплаћених јавних прихода,  
3. списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, 
другим исправама и службеним евиденцијама,  
4. све врсте пријава и прилога уз њих за утврђивање јавних прихода, 
списе и радње у поступку за утврђивање смањења катастарског 
прихода због елементарних непогода, биљних болести, штеточина и 
других ванредних догађаја као и списе и радње за остварење законом 
признатих олакшица и ослобођења код плаћања пореза и других 
јавних прихода,  
5. списе и радње за остваривање права из социјалног осигурања, 
друштвене бриге о деци, као и права које регулише Закон о 
финансијској подршци породици са децом, социјалне заштите, 
борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата,  
6. списе и радње у вези са школовањем ученика и студената,  
7. списе и радње у поступку за сахрањивање,  
8. поднеске упућене органима за представке и притужбе,  
9. списе и радње у поступку за заснивање радног односа и 
остваривање права по том основу.  
 

Члан 16 
 У исправи која се издаје без плаћања таксе мора се 
назначити у ком циљу се издаје и на основу ког прописа се такса не 
плаћа.  
 Исправа из става 1. овог члана може се употребити у друге 
сврхе само пошто за њу буде плаћена одговарајућа такса, ако је за те 
сврхе прописана обавеза плаћања таксе.  
 

VI ПОВРАЋАЈ ТАКСЕ 
 

Члан 17 
 Таксени обвезник који је платио таксу, а коју није био 
дужан да плати, јер је таксу платио у износу већем од прописане или 
је таксу платио за радњу коју орган Града односно организациона 
јединица Градске управе нису из било којих разлога извршили, има 
право на повраћај таксе.  
 Поступак за повраћај таксе покреће се по захтеву таксеног 
обвезника.  
 Решење о повраћају таксе доноси организациона јединица 
Градске управе надлежна за послове опште управе.  
 На повраћај таксе из става 1. и 2. овог члана примењују се 
одредбе о повраћају више уплаћених пореза по прописима којима се 
уређују порез и доходак грађана.  
 

VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 18 
 Новчаном казном у износу од 4.000,00 динара казниће се за 
прекршај:  
1. одговорно лице у органу града односно организационој јединици 
Градске управе из члана 1. ове Одлуке ако не наплати односно не 

обавести таксеног обвезника да је дужан да плати таксу прописану 
тарифом за списе и радње у одређеној управној радњи, односно 
управним стварима (члан 12.), односно не покрене поступак принудне 
наплате у складу са Законом.  
2. одговорно лице у органу града односно организационој јединици 
Градске управе из члана 1. ове Одлуке ако у исправи која се издаје без 
таксе не означи у ком циљу се издаје и на основу ког прописа је 
ослобођена од плаћања таксе (члан 15.).  
 

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 19 
 Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о 
градским административним таксама ("Сл. лист града Сомбора" бр. 
22/2016 – пречишћен текст и 28/2016).  
 

Члан 20 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у Службеном листу града Сомбора, а примењује се од 01. јануара 
2018. године.  
  
 

ТАРИФА ЗА ГРАДСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ 
  

I ПОДНЕСЦИ 
 

Тарифни број 1. 
 
1. За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак из изворне 
надлежности града, ако овом Одлуком није друкчије прописано - 
134,00 динара,  
2. Захтев за давање мишљења о примени општинских/градских 
прописа - 360,00 динара,  
Напомена:  
Такса по овом Тарифном броју не плаћа се за накнадне поднеске 
којима странка захтева брже поступање по раније поднетом захтеву.  
 

Тарифни број 2. 
 
 За жалбе против решења које доносе органи из члана 1. ове 
Одлуке, ако овом Одлуком није друкчије прописано - 134,00 динара.  
 

II РЕШЕЊА 
 

Тарифни број 3. 
 
За сва решења која доносе органи града односно организационе 
јединице Градске управе из члана 1. ове Одлуке, из изворне 
надлежности града, ако овом Одлуком није друкчије прописано - 
175,00 динара.  
Напомена:  
Ако се доноси једно решење по захтеву више лица, такса по овом 
Тарифном броју плаћа се онолико пута колико има лица којима се 
решење уручује.  
 

Тарифни број 4. 
 
На уложене ванредне правне лекове на решења из изворне 
надлежности града - 875,00 динара.  
 

Тарифни број 5. 
 
За преписивање службених аката, насталих у вршењу изворних 
овлашћења града - 175,00 динара.  
За преписивање аката или других докумената који нису настали у 
вршењу поверених послова на страном језику од полутабака 
оригинала - 175,00 динара.  
За оверу превода са једног на други језик:  
а) ако текст оригинала не садржи више од 100 речи - 134,00 динара,  
б) ако текст оригинала садржи више од 100 речи плаћа се од сваког 
целог и започетог полутабака - 175,00 динара.  
За издавање фотокопија из архива Градске управе и аката из 
скупштинске документације, из изворне надлежности Града, од 
полутабака - 175,00 динара.  
 

Тарифни број 6. 
 
Издавање сагласности за раскопавање јавне површине - 525,00 
динара,  
Издавање услова за пројектовање објеката који се граде на земљишту, 
на коме је носилац права коришћења град Сомбор - 875,00 динара  
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Издавање сагласности на пројекте за објекте који се граде на 
земљишту на коме је носилац права коришћења град Сомбор - 
2.111,00 динара.  
 

Тарифни број 7. 
 
Обавештење о намени простора на основу урбанистичких планова:  

- за индивидуалне објекте грађана – 1.020,00 динара  
- за све пословне, пољопривредне објекте и објекте колективне 

градње - 3.811,00 динара. 
 

Тарифни број 8. 
 
За решења донета у поступку бесправног усељења, по захтеву странке 
- 875,00 динара. 
 

Тарифни број 9. 
 
За доношење урбанистичких планова - 19.529,00 динара.  
За потврђивање урбанистичког пројекта - 9.764,00 динара.  
За урбанистички пројекат којим се спроводи урбанистички план - 
4.450,00 динара.  
За потврђивање пројекта парцелације и препарцелације - 5.274,00 
динара.  
 

Тарифни број 10. 
 
Издавање одобрења за заузимање јавних површина (столовима, 
уличним тезгама, рекламним паноима и сл.) по објекту, односно 
грађевинским и другим материјалом - 525,00 динара.  
Доношење решења о постављању привремених и монтажних објеката 
и летњих башта - 1.761,00 динара.  
За решења којима се одобрава постављање реклама, натписа, огласа и 
измена режима саобраћаја - 268,00 динара.  
 

Тарифни број 11. 
 
За издавање Информације о локацији за намену парцеле - 4.223,00 
динара.  
За издавање Информације о локацији за изградњу:  
- помоћних објеката    -1.051,00 динара  
- економских објеката   - 3.162,00 динара  
- трафостаница 10/04 и 20/04 КВ  - 5.274,00 динара  
- породичних стамбених објеката са једном стамбеном јединицом и 
породичних стамбених објеката са једном стамбеном јединицом и 
пословним простором - 3.687,00 динара  
- стамбених објеката са највише четири стамбене јединице и стамбени 
објекат са највише четири стамбене јединице и пословним простором 
- 5.274,00 динара  
- вишепородичних стамбених објеката са више од четири стамбене 
јединице и вишепородичних стамбено-пословних објеката са више од 
четири јединице и пословним простором - 15.810,00 динара  
- пословних објеката чија укупна бруто развијена површина не 
прелази 400,00 м² и економски објекат на селу до 600,00 м² - 5.274 
динара  
- пословних објеката чија је укупна бруто развијена грађевинска 
површина већа од 400,00 м², производни објекти, магацини и 
складишта - 10.537,00 динара  
- индустријских објеката - 15.810,00 динара  
- линијских инфраструктурних објеката - 10.537,00 динара  
- комуналне инфраструктуре - 10.537,00 динара  
- за изградњу/ постављање трафо станица напона од 20 до 110 КВ, 
котларница мернорегулационих станица, стубова антенских система и 
сл. - 10.537,00 динара.  
 

Тарифни број 12. 
 
Повраћај земљишта:  
- захтев за доношење решења Комисије за повраћај земљишта     - 
845,00 динара  
- захтев за вештачење на терену Комисије за повраћај земљишта - 
845,00 динара.  
 

Тарифни број 13. 
 
За годишњу регистрацију редова вожње за све линије - 1.751,00 
динара.  
За остале регистрације редова вожње по захтеву  -    525,00 динара.  
За издавање такси дозволе     - 875,00 динара.  
За промене података у такси дозволи   - 360,00 динара.  
 

Тарифни број 14. 
 
Такса за захтев за издавање услова са ситуационим решењем/планом, 
све у складу са важећим одлукама града, износи за: 
 

- Уређење јавних површина – постављање 
    а) урбаног мобилијара   – 1.030,00 динара 
    б) колског прилаза  – 2.575,00 динара 
 
- привремено заузеће јавних површина – постављањем 
објекта и уређаја 
    а) површине до 10м³   - 3.090,00 динара 
    б) површине до 10 м³   - 4.120,00 динара 

 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:434 -10/2017-I                                          ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 21.12.2017. год.                             СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                         Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 
 

203.На основу члана 6. и 7. Закона о финансирању локалне 
самоуправе („Сл.гл.РС“ број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – 
ускл.дин.износи, 125/2014 – ускл.дин.износи, 95/2015 – 
ускл.дин.износи, 83/2016, 91/2016 – ускл.дин.износи, 104/2016 – 
др.закон и 96/2017 – ускл.дин.износи), члана 38. и члана 111., а у вези 
са чланом 14. став 1. тачка 4 и став 2. тачка 1. Статута града Сомбора 
(„Сл.лист града Сомбора“ бр. 22/2016 – пречишћен текст) Скупштина 
града Сомбора је на својој 20. седници одржаној дана 21.12.2017. 
године донела је  
 

О Д Л У К У 
О НАКНАДАМА ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ 

ГРАДСКА УПРАВА ВРШИ ДРУГИМ ЛИЦИМА 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком утврђује се висина накнаде за услуге које 
Градска управа врши на захтев других правних и физичких лица, и то:  
 
1. Накнада за закључење брака ван службених просторија - 13.040,00 
динара, изузев закључења брака ван службених просторија старих и 
болесних лица и лица на издржавању затворске казне 
  
2. Накнада за коришћење велике сале у згради старе Градске куће:  
    а) у грејној сезони 
    - почетно загревање   4.635,00 динара 
    - сваки наредни сат грејања   1.030,00 динара 
    - закуп сале по сату коришћења  1.030,00 динара 
 
  б) ван грејне сезоне    1.030,00 динара     
 
3. Накнада за коришћење мале сале у старој Градској кући:  
     а) – у грејној сезони  1.236,00 динара/1сат 
     б) – ван грејне сезоне     412,00 динара/1сат 
 
4. Накнада за оглашавање спровођења поступка процене утицаја на 
животну средину у средствима информисања:  
              67.836,00 динара 
 
5. Накнада за рад Техничке комисије за процену утицаја на животну 
средину објеката са листе I и листе II (из Уредбе о утврђивању листе 
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које 
се може захтевати процена утицаја на животну средину), закључно са 
давањем сагласности на Студију о процени утицаја на животну 
средину, према следећем трошковнику:  
 

ТРОШКОВНИК ЗА РАД ТЕХНИЧКЕ КОМИСИЈЕ 
ЗА ПРОЦЕНУ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ у нето износу 

 
- за трочлани састав Комисије   29.180,00 динара 
- за петочлани састав Комисије   46.690,00 динара 
- за Комисију са већим бројем чланова увећано за 7.980,00 динара по 
сваком новом члану 
 Накнада за рад Техничке комисије за процену утицаја на 
животну средину, обрачунава се према вредностима из трошковника 
за рад Техничке комисије, увећаној за припадајуће порезе и 
доприносе.  
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6. Накнада за одређивање категорије кућа, станова и соба за одмор по 
захтеву физичког лица износи по објекту, и то:  
 
- објекти до 50 м²    2.230,00 динара 
- објекти од 50 до 150 м²   2.740,00 динара 
- објекти преко 150 м²   3.270,00 динара 
 

Члан 2. 
 

 Под другим лицима из става 1. члана 1. ове Одлуке 
подразумевају се сва правна и физичка лица.  
 

Члан 3. 
 

 За вршење осталих услуга које се могу појавити од случаја 
до случаја, а чија накнада није предвиђена овом Одлуком, накнада ће 
се одредити за сваки конкретан случај на основу потребног времена и 
других трошкова потребних за извршење услуге.  
 Накнаду из става 1. овог члана предложиће надлежна 
организациона јединица Градске управе која пружа наведену услугу, с 
тим да ће се иста утврдити допуном ове Одлуке.  
 

Члан 4. 
 

 Странка која тражи вршење услуга дужна је поднети захтев 
надлежној организационој јединици Градске управе.  
 

Члан 5. 
 

 Евиденцију о извршеним услугама из члана 1. ове Одлуке 
води организациона јединица Градске управе која врши услуге.  
 Корисници услуга дужни су уплаћивати утврђени износ пре 
извршења услуге.  
 Уплата накнаде врши се уплатницом, у корист уплатног 
рачуна јавних прихода буџета града Сомбора.  
 

Члан 6. 
 

 Обвезник плаћања накнаде је корисник услуге.  
 За плаћање накнаде, обрачун камате за доцњу у плаћању, 
принудну наплату, примењују се одредбе Закона о пореском поступку 
и пореској администрацији.  
 

Члан 7. 
 

 Обвезник плаћања накнаде који је платио накнаду, а коју 
није био дужан да плати, јер је накнаду платио у износу већем од 
прописане или је накнаду платио за радњу коју орган града односно 
организациона јединица Градске управе нису из било којих разлога 
извршили, има право на повраћај накнаде.  
 Поступак за повраћај накнаде покреће се по захтеву 
Обвезник плаћања накнаде.  
 Решење о повраћају накнаде доноси организациона 
јединица Градске управе надлежна за послове опште управе.  
 На повраћај накнаде из става 1. и 2. овог члана примењују 
се одредбе о повраћају више уплаћених пореза по прописима којима 
се уређују порез и доходак грађана.  
 

Члан 8. 
 

 Накнаду из члана 1.тачка 2. и 3. ове Одлуке не плаћају 
органи града, директни или индиректни корисници буџета града 
Сомбор, организатори манифестација када је покровитељ град 
Сомбор, јавна предузећа и установе чији је оснивач град Сомбор.  
 Закључак о ослобађању плаћања накнаде из претходног 
става доноси Одељење за општу управу, а по предлогу странке.  
 

Члан 9. 
 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о 
накнадама за услуге које Градска управа врши другим лицима ("Сл. 
лист Града Сомбора" 11/2015 и 28/2016).  
 

Члан 10. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у Службеном листу града Сомбора, а примењује се од 01. јануара 
2018. године.  
   
     

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број: 434-11/2017-I                                          ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 21.12.2017. год.                             СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                         Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 
 
 204. 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. 22/2016 - пречишћен текст), 
Скупштина града Сомбора на 20. седници одржаној дана 
21.12.2017.год.,  донела је 
 
 

О Д Л У К У  
О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ 

ИЗМЕНА И ДОПУНА  
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ  
 
 

Члан 1 
 Члан 7. Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне 
регулације насељеног места Светозар Милетић ("Сл.лист Града 
Сомбора", бр.11/2016) - у даљем тексту: Одлука, мења се и гласи: 
 "Рок за израду измена и допуна Плана генералне регулације 
је 15.03.2018.год., односно крајњи рок за усвајање Плана од стране 
Скупштине града је 15.03.2018.год." 
 

Члан 2 
 Члан 8. Одлуке, мења се и гласи: 
 "Средства за израду Измена и допуна Плана генералне 
регулације обезбеђена су у Буџету Града Сомбора, у укупном износу 
од 2.800.000,00 динара и у Буџету АП Војводине у укупном износу од 
400.000,00 дин., с тим да је 2.240.000,00 дин. исплаћено у 2016.год., а 
960.000,00 дин. је обезбеђено за исплату у 2017.год., од чега 
400.000,00 дин. обезбеђује Покрајински секретаријат за урбанизам и 
заштиту животне средине, а 560.000,00 дин. обезбеђује Град Сомбор." 
 

Члан 3 
 У члану 9. ставови 2. и 3. Одлуке, мењају се, тако да сада 
гласе: 
 "Наручилац плана је Град Сомбор.  
 Обрађивач измена и допуна Плана генералне регулације је 
ЈКП „Простор“ Сомбор у складу са чланом 5. Одлуке о додељивању 
искључивог права за обављање делатности пружања услуга на које се 
Закон о јавним набавкама не примењује („Сл. лист града Сомбора“, 
бр. 2/2017)." 
 

Члан 4 
 Члан 14. Одлуке, мења се и гласи: 
 "Елаборат измена и допуна Планa генералне регулације 
израдиће се у 5 (пет) примерака оригинала у аналогном и дигиталном 
облику, који ће се по овери доставити: Скупштини града Сомбора као 
доносиоцу плана, Одељењу за просторно планирање, урбанизам и 
грађевинарство Градске управе града Сомбора - 2 (два) примерка, 
JКП „Простор“ Сомбор као обрађивачу плана и Републичком 
геодетском заводу ради евидентирања у Централном регистру 
планских докумената." 

Члан 5 
 Све остале одредбе основне Одлуке, остају на снази. 

 
Члан 6 

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

 
     
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број: 350-89/2017-I                                          ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 21.12.2017. год.                             СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                         Прим.др Зоран Парчетић с.р 
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 205. 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. 22/2016 - пречишћен текст), 
Скупштина града Сомбора на 20. седници одржаној дана 
21.12.2017.год.,  донела је 
 

О Д Л У К У  
О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПУТА СТАПАР - 

СИВАЦ, ДЕОНИЦЕ НА ДЕЛУ ПОДРУЧЈА ГРАДА СОМБОРА 
ОД ПУТА Л-410 ДО КАТАСТАРСКЕ И ТЕРИТОРИЈАЛНЕ 

ГРАНИЦЕ ОПШТИНЕ КУЛА 
 

Члан 1. 
 

 Члан 5. Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела 
пута Стапар - Сивац, деонице на делу подручја града Сомбора од пута 
Л-410 до катастарске и територијалне границе општине Кула 
("Сл.лист града Сомбора", бр.8/2017) - у даљем тексту: Одлука, мења 
се и гласи: 
 
 "Рок за израду Нацрта плана детаљне регулације је 30 
радних дана од дана добијања геодетских подлога за рад и након 
усвајања трасе пута." 
 

Члан 2. 
 

 Све остале одредбе основне Одлуке остају на снази.  
 
 

Члан 3. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у "Службеном листу града Сомбора".  
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број: 350-90/2017-I                                          ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 21.12.2017. год.                             СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                         Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 
 
 
 206. На основу члана 41 и 42 . Закона о јавним предузећима 
("Службени гласник РС" број 15/2016), члана 47. Одлуке о промени 
оснивачког акта ЈКП "Паркинг сервис" Сомбор ("Сл. лист Града 
Сомбора" бр.9/2017) и члана 38. Статута Града Сомбора ("Службени 
лист Града Сомбора", број 22/2016 - пречишћен текст) Скупштина 
Града Сомбора на 20. седници одржаној дана  21.12.2017.године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 1. ГОРДАНА ВУЛОВИЋ  из  Сомбора, Ивана Антуновића 
бб, ИМЕНУЈЕ СЕ за директора ЈКП "Паркинг сервис" Сомбор, на 
мандатни период од четири године. 
 2. Именована Гордана Вуловић, дужна је да ступи на рад у 
року од осам дана од дана објављивања Решења о именовању у 
"Службеном гласнику Републике Србије". 
 3. Решење ступа на снагу даном доношења и коначно је. 
 4. Решење објавити у "Службеном гласнику Републике 
Србије", "Службеном листу Града Сомбор" и на званичној 
презентацији Града Сомбора. 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број: 02-329/2017-I                                          ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 21.12.2017. год.                             СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                         Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 
 
 
 

 
 207. На основу члана 41 и 42 . Закона о јавним предузећима 
("Службени гласник РС" број 15/2016), члана 47. Одлуке о оснивању 
ЈКП „Водовод“ Бездан ("Сл. лист Града Сомбора" бр.27/2016 и 
13/2017) и члана 38. Статута Града Сомбора ("Службени лист Града 
Сомбора", број 22/2016 - пречишћен текст) Скупштина Града 
Сомбора на 20. седници одржаној дана 21.12.2017.године, донела је 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 1. ДЕЈАН КУБАТОВ из Бездана, Жртава фашизма 42, 
ИМЕНУЈЕ СЕ за директора ЈКП „Водовод“ Бездан, на мандатни 
период од четири године. 
 2. Именовани Дејан Кубатов, дужан је да ступи на рад у 
року од осам дана од дана објављивања Решења о именовању у 
"Службеном гласнику Републике Србије" 
 3. Решење ступа на снагу даном доношења и коначно је. 
 4. Решење објавити у "Службеном гласнику Републике 
Србије", "Службеном листу Града Сомбор" и на званичној 
презентацији Града Сомбора. 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број: 02-330/2017-I                                          ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 21.12.2017. год.                             СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                         Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 
 208. На основу члана члана 38. Статута Града Сомбора 
("Службени лист Града Сомбора", број 22/2016 - пречишћен текст) и 
члана 12. Одлуке о Правобранилаштву града Сомбора ("Службени 
лист града Сомбора" број 28/2016), Скупштина Града Сомбора на 20. 
седници одржаној дана  21.12.2017.год.  д о н е л а    ј е: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПРАВОБРАНИОЦА  

У ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА СОМБОРА 
 

 1. ИРИНА БУРКА ПАРЧЕТИЋ из Сомбора, Стевана 
Семзе 1,  ПОСТАВЉА СЕ за Правобраниоца у Правобранилаштву 
града Сомбора, на мандатни период од пет година.  
 2. Решење ступа на снагу даном доношења и коначно је. 
 3. Решење објавити у "Службеном листу Града Сомбора" и 
на званичној презентацији Града Сомбора. 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број: 02-331/2017-I                                          ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 21.12.2017. год.                             СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                         Прим.др Зоран Парчетић с.р 

 
 
 209. На основу члана члана 38. Статута Града Сомбора 
("Службени лист Града Сомбора", број 22/2016 - пречишћен текст) и 
члана 12. Одлуке о Правобранилаштву града Сомбора ("Службени 
лист града Сомбора" број 28/2016), Скупштина Града Сомбора на 20. 
седници одржаној дана  21.12.2017.год.  д о н е л а    ј е: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ  ЗАМЕНИКА ПРАВОБРАНИОЦА 

У ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА СОМБОРА 
 

 1.СНЕЖАНА МИЛАНКОВИЋ из Станишића, Вука 
Караџића 122,  ПОСТАВЉА СЕ за Заменика правобраниоца у 
Правобранилаштву града Сомбора, на мандатни период од пет 
година.  
 2.Решење ступа на снагу даном доношења и коначно је. 
 3.Решење објавити у "Службеном листу Града Сомбора" и 
на званичној презентацији Града Сомбора. 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број: 02-332/2017-I                                          ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 21.12.2017. год.                             СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                         Прим.др Зоран Парчетић с.р 
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 210. На основу члана члана 38. Статута Града Сомбора 
("Службени лист Града Сомбора", број 22/2016 - пречишћен текст) и 
члана 12. Одлуке о Правобранилаштву града Сомбора ("Службени 
лист града Сомбора" број 28/2016), Скупштина Града Сомбора на 20. 
седници одржаној дана  21.12.2017.год.  д о н е л а    ј е: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ  ЗАМЕНИКА ПРАВОБРАНИОЦА 

У ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА СОМБОРА 
 

 1.СВЕТЛАНА КНЕЖЕВИЋ из Сомбора, Вељка 
Чубриловића бб, ПОСТАВЉА СЕ за Заменика правобраниоца у 
Правобранилаштву града Сомбора, на мандатни период од пет 
година.  
 2.Решење ступа на снагу даном доношења и коначно је. 
 3.Решење објавити у "Службеном листу Града Сомбора" и 
на званичној презентацији Града Сомбора. 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број: 02-333/2017-I                                          ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 21.12.2017. год.                             СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                         Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 
 211. На основу члана 113. и 114. Пословника Скупштине 
града Сомбора („Сл.лист града Сомбора“ бр. 28/2016-пречишћен 
текст), Скупштина града Сомбора је на 20. седници одржаној 
21.12.2017. године донела  
 

П Р О Г Р А М 
РАДА СКУПШТИНЕ ГРАДА СОМБОРА 

ЗА 2018. ГОДИНУ 
  
 
 I ТРОМЕСЕЧЈЕ 
 

1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 
СОМБОРА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 Овај Извештај ће садржати извештај о раду јединствене 
Градске управе које подноси начелник Градске управе, а на основу 
извештаја одељења и службе у Градској управи.  
 
 ОБРАЂИВАЧ: Начелник Градске управе, начелници 
одељења и шеф службе 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће града Сомбора 
  
 2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРАВОБРАНИЛАШТВА 
ГРАДА СОМБОРА ЗА 2017. ГОДИНУ 
  
 ОБРАЂИВАЧ: Правобранилаштво града Сомбора 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће града Сомбора  

 
 3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА 
ГРАДА СОМБОРА ЗА 2017. ГОДИНУ  
 
             Заштитник грађана подноси извештај Скупштини града 
Сомбора са којим се одборници на седници УПОЗНАЈУ. 
 ОБРАЂИВАЧ: Заштитник грађана града Сомбора  
 
 4. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И 
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ГРАДА 
СОМБОРА ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
 Сагласно одредбама Закона о пољопривредном земљишту, 
Комисија за израду Предлога Годишњег програма ће сачинити 
Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији Града Сомбора у 2018.год., 
те ће исти након прибављања мишљења Комисије за давање 
мишљења на Предлог Годишњег програма коју именује 
градоначелник и добијања сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде РС, упутити одборницима Скупштине 
Града Сомбора на разматрање и усвајање.  
 
  ОБРАЂИВАЧ: Одељење за пољопривреду и заштиту 
животне средине и Комисија за израду Предлога годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта.  
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 

 5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА 
ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ (ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА), ЗА 2018. 
ГОДИНУ 
 Сагласно одредбама Закона о пољопривредном земљишту, 
након доношења  Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији Града Сомбора у 2018.год., 
неопходно је образовати Комисију која ће спровести поступак давања 
у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по основу 
јавног надметања (јавна лицитација), вођење записника и давање 
предлога градоначелнику Града Сомбора  за доношење прво: 
предлога  Одлука за о давању у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини најповољнијим понуђачима тј. након добијања 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 
РС на исте, друго:  доношење Одлука о давању у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини најповољнијим 
понуђачима.  
 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за пољопривреду и заштиту 
животне средине.  
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ 
ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, 
УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2019. 
ГОДИНУ. 
 
 Задатак Комисије чије се образовање предлаже је да изради 
Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта за 2019. годину, у складу са одредбама  
Закона о пољопривредном земљишту, Уредбе о условима, начину и 
поступку за остваривање права првенства закупа, критеријумима за 
утврђивање висине закупнине за право првенства закупа, као и 
документацију која се доставља уз захтев за остваривања права 
првенства закупа као и упутствима и инструкцијама Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде РС  и да   прибави 
мишљење Комисије за давање мишљења коју образује градоначелник 
на исти. 
 
             ОБРАЂИВАЧ: Одељење за пољопривреду и заштиту 
животне средине. 
    ПРЕДЛАГАЧ:  Градско веће Града Сомбора 
 
 
 7. ПЛАН РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
ГРАДА СОМБОРА ЗА 2018.год. 
 
           Образложење: Овим планом рада предвиђају се 
најзначајније активности ТОГС-а током 2018.године. 
 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за привреду, туризам и локални 
економски развој. 
 ПРЕДЛАГАЧ:  Градско веће Града Сомбора. 
 
 
 8. ПРОГРАМ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ГРАДА СОМБОРА 
ЗА ПЕРИОД ОД 2017. ДО 2025. ГОДИНЕ. 
 
 Образложење: Програм развоја туризма града Сомбора за 
период од 2017. до 2025. године биће усклађен са Стратегијом развоја 
туризма Републике Србије за период од 2016. до 2025. године и 
Акционим планом за њено спровођење као и са Програмом развоја 
туризма у Аутономној покрајини Војводини.Циљ израде и доношења 
овог документа је дефинисање даљих праваца развоја овог сектора 
привреде на подручку наше локалне самоуправе, подизање 
целокупног туристичког капацитета,  стварање предуслова да се 
аплицира код домаћих и иностраних фондова за средства намењена 
економском развоју а нарочито развоју туризма. 
  
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за привреду, туризам и локални 
економски развој. 
 ПРЕДЛАГАЧ:  Градско веће Града Сомбора. 
 
 9. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПРОШИРЕЊУ 
ПОДРУЧЈА СЛОБОДНЕ ЗОНЕ АПАТИН НА ПОДРУЧЈЕ 
СОМБОР 
 Oбразложење: Овом  Одлуком  Град Сомбор даје 
сагласност привредном друштву за управљање Слободном зоном 
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Апатин да се парцеле које се налазе у власништву Града Сомбора, у 
једном делу,  могу користити у режиму слободне зоне. 
 Овим материјалом закључила би се процедура нужних 
претходних радњи које је неопходно да предузме Град Сомбор у 
сарадњи са општином Апатин, пре него што се комплетан материјал 
прописан Законом о слободним зонама и одговарајућим подзаконским 
актима  пошаље на коначно одлучивање Министарству финансија - 
Управи за слободне зоне и скупштинама општина осталих оснивача. 
 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за привреду 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 10. ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ 
ГЕНЕРАЛНОГ УРГАНИСТИЧКОГ ПЛАНА 
 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство и ЈКП «Простор» Сомбор 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 
 11. ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ 
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ НА 
ПРОСТОРУ МЗ „ВЕНАЦ“ У СОМБОРУ И ЈКП „ПРОСТОР“ 
СОМБОР 
 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 
 12. ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ 
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НА ПРОСТОРУ МЗ 
„ЦРВЕНКА“ И МЗ „МЛАКЕ“ 
 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство и ЈКП «Простор» Сомбор 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 
 13. ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ 
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НА ПРОСТОРУ МЗ 
„ГОРЊА ВАРОШ“ 
 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство и ЈКП «Простор» Сомбор 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 
 14. ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОДЛУКЕ О ГЛАВНОМ 
УРБАНИСТИ ГРАДА СОМБОРА – УСКЛАЂИВАЊЕ СА 
ОДЛУКОМ О ОРГАНИЗОВАЊУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 15. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ „ГОРЊЕГ ПОДУНАВЉА“ (БАТИНСКА БИТКА 
И БАРАЧКА) 
 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство и ЈКП «Простор» Сомбор 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 16. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ОКО 
ГРАДСКОГ СТАДИОНА „РАДНИЧКИ“ 
 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство и ЈКП «Простор» Сомбор 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 17. ОДЛУКЕ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА 
 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство и ЈКП «Простор» Сомбор 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 18. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ 
ПУТЕВИМА И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА  

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за комуналне делатности, 
имовинско-правне и стамбене послове 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 

19. ОДЛУКА О ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ 
ЗООХИГИЈЕНЕ 

  
ОБРАЂИВАЧ: Одељење за комуналне делатности, 

имовинско-правне и стамбене послове 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 20. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ 
ГРАДА 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за комуналне делатности, 
имовинско-правне и стамбене послове 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 
 21. ОДЛУКЕ ИЗ СТАМБЕНЕ ОБЛАСТИ КАО И ИЗ 
КОМУНАЛНЕ  ДЕЛАТНОСТИ (УСКЛАЂИВАЊЕ СА 
ПОЗИТИВНИМ ПРОПИСИМА) 

ОБРАЂИВАЧ: Одељење за комуналне делатности, 
имовинско-правне и стамбене послове 

ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
  
 22. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЈАВНИХ 
УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ У 
2017. ГОДИНИ, СА ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА 
 
 Јавне установе, које се у целости или већим делом 
финансирају из градског буџета су у обавези да поднесу оснивачу 
извештај о раду за протеклу годину. У извештајима ће бити приказан 
рад ових субјеката у 2017. години, који истовремено представља и 
основу за програмирање делатности у предстојећој години. 
 

ОБРАЂИВАЧ: Директори и управни одбори јавних 
установа 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће града Сомбора 
 
 
 23. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ 
ЧИСТОЋЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 
  

ОБРАЂИВАЧ: Одељење инспекције и комуналне полиције 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 

 
 24. ОСТАЛО ПО ПРЕДЛОГУ ОВЛАШЋЕНОГ 
ПРЕДЛАГАЧА 
 
 
 
 II  ТРОМЕСЕЧЈЕ 
 
 1. ПРЕДЛОГ  ОДЛУКЕ О МЕРАМА ЗА ЗАШТИТУ ОД 
БУКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА  
 
 На основу члана 8. и 17. Закона о заштити од буке 
("Службени гласник РС", бр. 36/2009 и 88/2010) јединица локалне 
самоуправе има обавезу да утврђује мере и услове заштите од буке на 
својој територији одређујући акустичне зоне. 
 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за пољопривреду и заштиту 
животне средине.  
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПУ “ВЕРА ГУЦУЊА“ 
СОМБОР СА ФИНАНСИЈСКИМ       ПОКАЗАТЕЉИМА ЗА 
2017. ГОДИНУ 
 
 ПУ“ Вера Гуцуња“ Сомбор је у обавези да поднесе 
Извештај о раду за протеклу годину оснивачу у складу са Одлуком о 
оснивању Предшколске установе „Вера Гуцуња“ Сомбор ( „Сл. лист 
Града Сомбора, бр.12/2010). У извештају ће бити приказан рад 
предшколске установе у 2017. години. 
              
 ОБРАЂИВАЧ: Директор и Управни одбор установе. 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће града Сомбора 
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 3. УСВАЈАЊЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА 
СОМБОРА ЗА 2017. ГОДИНУ СА КОНСОЛИДОВАНИМ 
ИЗВЕШТАЈЕМ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 
  
 Образложење теме: Обавеза Одељења по Закону о 
буџетском систему и буџетском календару. 
 

ПРЕДЛАГАЧ: Одељење за финансије 
 

 4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2017.год. 
 Образложење: Овим материјалом биће приказане све 
активности које је спровео ТОГС током 2017.године, 
 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за привреду, туризам и локални 
економски развој. 
 ПРЕДЛАГАЧ:  Градско веће Града Сомбора 
 
            5. РЕВИЗИЈА ПОСТОЈЕЋЕ СТРАТЕГИЈЕ 
ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОРА ЗА ПЕРИОД  ОД 
2014. ДО 2020. ГОДИНЕ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОВИМА ЗА 
ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ЗА 2018. 
ГОДИНУ. 
 Образложење: Иако град Сомбор поседује Стратегију 
локалног одрживог развоја која је усвојена за период 2014-2020, 
примећују се недостаци у истој. Услед насталих економских промена 
потребно је Стратегију ускладити са постојећим стањем јер поједини 
циљеви постављени 2014. године нису више реални и финансијски 
оствариви. Стратегија ће бити усклађена са Стратегијом развоја 
Европке уније – Европа 2020, релевантним стратегијама на 
националном и регионалном нивоу. Из тако усвојене Стратегије би 
произашли Акциони планови за развој са приоритетним пројектима 
по приоритетним областима: привреда, пољопривреда, 
инфраструктура, заштита животне средине и развој људских ресурса. 
 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за привреду, туризам и локални 
економски развој. 
 ПРЕДЛАГАЧ:  Градско веће Града Сомбор. 
 
 6. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ НА ПРОСТОРУ МЗ „СТАРА СЕЛЕНЧА“, 
„СЕЛЕНЧА“ И „НОВА СЕЛЕНЧА“ У СОМБОРУ 
 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство и ЈКП «Простор» Сомбор 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 7. ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ 
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 
БАЧКИ БРЕГ 
 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство и ЈКП «Простор» Сомбор 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 8. ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ 
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 
КОЛУТ 
 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство и ЈКП «Простор» Сомбор 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 9. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО БЕЗДАНА, КОЛУТА И 
БАЧКОГ БРЕГА 
 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство и ЈКП «Простор» Сомбор 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 10. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ЈУЖНЕ ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО СОМБОРА 
 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство и ЈКП «Простор» Сомбор 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 
 

 11. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ПУТА ГАКОВО-БЕЗДАН 
 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство и ЈКП «Простор» Сомбор 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 12. ОДЛУКЕ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА 
 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство и ЈКП «Простор» Сомбор 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 13. ОДЛУКЕ ИЗ ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈСКОГ 
УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ 
  
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство  
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 

14. ОДЛУКА О ДИМНИЧАРСКИМ УСЛУГАМА 
  
ОБРАЂИВАЧ: Одељење за комуналне делатности, 

имовинско-правне и стамбене послове 
ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
15. ОДЛУКЕ ИЗ СТАМБЕНЕ ОБЛАСТИ КАО И ИЗ 

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ (УСКЛАЂИВАЊЕ СА 
ПОЗИТИВНИМ ПРОПИСИМА) 

 
ОБРАЂИВАЧ: Одељење за комуналне делатности, 

имовинско-правне и стамбене послове 
ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 

 
 16. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ 
АКУСТИЧКИХ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 
 
 Потребно је донети Одлуку у складу са важећим законским 
прописима којима је регулисана предметна материја, утврдити 
акустичко зонирање и прописати мере забране и ограничења буке у 
животној средини. 
 

       ОБРАЂИВАЧ: Одељење пољопривреде и заштите животне 
средине и Одељење инспекције и комуналне полиције 

       ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 

 17. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О САХРАЊИВАЊУ И 
ГРОБЉИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА  
 

       Потребно је донети Одлуку због усклађивања са важећим 
законским прописима којима је регулисана предметна материја.  

 
        ОБРАЂИВАЧ: Одељење инспекције и комуналне полиције 

 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 18. ОСТАЛО ПО ПРЕДЛОГУ ОВЛАШЋЕНОГ 
ПРЕДЛАГАЧА 
 
 
 
 III  ТРОМЕСЕЧЈЕ 
 
 
 1. ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ 
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2018. ГОДИНУ 

Образложење теме: Обавеза Одељења по Закону о 
буџетском систему и буџетском Календару и Одлуци о буџету града 
Сомбор за 2018. годину 

 
ОБРАЂИВАЧ: Одељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 

 
 2. ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОДЛУКЕ О 
ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ 
ЗАШТИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА  
 Образложење: Обзиром да је најављена измена Закона о 
ванредним ситуацијама, уколико се укаже потреба, у оквиру ове тачке 
дневног реда извршило би се усклађивање наведене Одлуке са 
Законом који ће бити донет. 
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 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за привреду, туризам и локални 
економски развој (послови ванредних ситуација и одбране). 
 ПРЕДЛАГАЧ:  Градско веће 
 
 3. ОДЛУКЕ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА 
  
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство и ЈКП «Простор» Сомбор 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 4. ОДЛУКЕ ИЗ ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈСКОГ 
УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ 
 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство  
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 

5. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОДЛУКЕ О БЕЗБЕДНОСТИ 
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ СОМБОР-
УСКЛАЂИВАЊЕ СА ОДЛУКОМ О ОРГАНИЗОВАЊУ 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за комуналне делатности, 
имовинско-правне и стамбене послове 

ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
6. ОДЛУКА О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ 

ПОВРШИНА 
 

 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за комуналне делатности, 
имовинско-правне и стамбене послове 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 7. ОСТАЛО ПО ПРЕДЛОГУ ОВЛАШЋЕНОГ 
ПРЕДЛАГАЧА 

 
 

 IV ТРОМЕСЕЧЈЕ 
 
 1. ДЕВЕТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕТАЈ О ИЗВРШЕЊУ 
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 Образложење теме: Обавеза Одељења по Закону о 
буџетском систему и буџетском Календару и Одлуци о буџету града 
Сомбор за 2018. годину 

 
ОБРАЂИВАЧ: Одељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 

 2. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА 
СОМБОРА ЗА 2019. ГОДИНУ 
 Образложење теме: Законска обавеза 

 
ОБРАЂИВАЧ: Одељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 

 
2. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  ЈКП  

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД СОМБОР ЗА 2018. 
ГОДИНУ. 

3.  
 Образложење: Полазећи од одредби Закона о јавним 
предузећима , Закона о буџетском систему, Меморандума о буџету и 
економској и фискалној политици и других закона као и 
одговарајућих подзаконских аката који регулишу ову материју, 
неопходно је да Скупштина локалне самоуправе да сагласност на 
Програме пословања за  ЈКП и ЈП  чији је оснивач град Сомбор за 
2018.годину. 
 Програм пословања садржи, нарочито: планиране изворе 
прихода и позиције расхода по наменама; планирани начин расподеле 
добити јавног предузећа; елементе за целовито сагледавање политике 
цена, производа и услуга; као и политике зарада и запослености у том 
предузећу који се утврђују у складу са политиком пројектованог раста 
цена и зарада коју утврђује Влада РС за годину за коју се Програм 
доноси; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске 
активности, пропаганду и репрезентацију, као и критеријуме за 
одређивање зарада председника и чланова надзорног одбора.  
 
 ОБРАЂИВАЧ:Одељење за привреду, туризам и локални 
економски развој, Одељење за комуналне делатности, имовинско 
правне и стамбене послове и Одељење за финансије. 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће Града Сомбора. 
 

 4. ПРОГРАМИ РАДА ЈАВНИХ УСТАНОВА ИЗ 
ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ, 
КОЈЕ СЕ У ЦЕЛИНИ ИЛИ ПРЕТЕЖНИМ ДЕЛОМ 
ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СОМБОРА. 
 Образложење: Програмима рада јавних установа планирају 
се најзначајније активности у задовољавању основних потреба 
грађана у овим областима, а у складу са финансијским могућностима 
градског буџета и других извора финансирања. 

 
ОБРАЂИВАЧ: Директори и управни одбори јавних 

установа 
ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће града Сомбора 
 

 5. ОДЛУКЕ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА 
 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство и ЈКП «Простор» Сомбор. 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 

6. ОДЛУКА О ЈАВНОЈ РАСВЕТИ  
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за комуналне делатности, 
имовинско-правне и стамбене послове 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 7. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗА ИЗДАВАЊЕ 
ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА И МАЊИХ 
МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
СОМБОРА 
 
 ОБРАЂИВАЧ: Одељење за комуналне делатности, 
имовинско-правне и стамбене послове 
 ПРЕДЛАГАЧ: Градско веће 
 
 8. ОСТАЛО ПО ПРЕДЛОГУ ОВЛАШЋЕНОГ 
ПРЕДЛАГАЧА. 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број: 020-4/2017-I                                          ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 21.12.2017. год.                             СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                         Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 
 212. На основу члана 116. и 117. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017) и члана 38. 
Статута Града Сомбора („Сл. лист Града Сомбора“ бр. 22-2016-
пречишћен текст), Скупштина града Сомбора на 20. седници 
одржаноj 21.12.2017. године, донела 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" СТАПАР 
 
I 

Из Школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић“ 
Стапар разрешавају се: 

1. ДРАГАН КНЕЖЕВИЋ, члан из реда локалне 
самоуправе.  

2. МИЛАН МАШИРЕВИЋ, члан из реда локалне 
самоуправе. 

II 
 

У Школски одбор Основне школе "Бранко Радичевић" 
Стапар именују се: 
 1.ЛАЗАР КАТАНИЋ из Стапара, Краља Петра I бр. 161, за 
члана из реда локалне самоуправе, до истека мандата. 
 2.БОГДАНКА ЈЕРЕМИЋ из Стапара, Паје Станичкова бр. 
89, за члана из реда локалне самоуправе, до истека мандата. 

 
III 

  
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у „Службеном листу Града Сомбора“. 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број: 02-335/2017-I                                          ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 21.12.2017. год.                             СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                         Прим.др Зоран Парчетић с.р 
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Акта Градоначелника 
 
 
 213. На основу члана 29. Закона о јавној својини 
("Сл.гласник РС", бр.72/2011, 88/2013 , 105/2014 и 108/16), као и 
члана 58. Статута Града Сомбора ("Сл.лист Града Сомбора", 
бр.22/2016), д о н о с и м: 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о престанку важења Решења о  формирању Комисије за процену 

тржишне вредности непокретности  
у поступцима прибављања, отуђења и давања у закуп 

непокретности које је Градско веће града  
Сомбора донело на својој  37. седници дана  28.01.2015. године под 

бр. 02-24/2015-III од 28.01.2015. године, објављено у Сл.листу 
града Сомбора бр. 1/2015 

 
I 

 
 ПРЕСТАЈЕ ДА ВАЖИ Решење о формирању Комисије за 

процену тржишне вредности непокретности у поступцима 
прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности, које је 
Градско веће града Сомбора донело на својој  37. седници дана  
28.01.2015. године под бр. 02-24/2015-III од  28.01.2015. године, 
објављено у „Сл.листу града Сомбора“ бр. 1/2015. 

 
II 

  
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се 

објавити у "Службеном листу града Сомбора". 
 
 

РС-АПВ    
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: 02-328/2017-II 
Дана: 20.12.2017. год.   ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 
          С о м б о р                  Душанка Голубовић с.р. 
 
 
 

Акта начелника Градске управе 
 

 
 214. На основу члана 54. став 2. Закона о инспекцијском 
надзору („Сл. гласник РС“, број 36/2015) и чл.28. Одлуке о  
организацији  Градске  управе града Сомбора ("Службени лист Града 
Сомбора", бр.27/2016) у вези са Локалним  антикорупцијским планом 
за град Сомбор („Службени лист Града Сомбора", бр. 7/2017), 
Начелник Градске  управе града Сомбора дана 19.12.2017. године 
доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о образовању  Радног тела за вршење  послова  унутрашње 

контроле инспекције над пословима из изворне надлежности 
града 

 
I 

  Образује се  Радно тело за обављање послова унутрашње 
контроле инспекције градске управе града Сомбора, над пословима из 
изворне надлежности града. 
 

II 
 Задатак Радног тела је унутрашња контрола инспекције која 
подразумева контролу законитости у вршењу послова инспекцијског 
надзора, поштовање процедуре, спровођење плана инспекцијског 
надзора и  заштиту од злоупотреба. 
 Унутрашња контрола инспекције  представља и механизам 
за превенцију корупције унутар инспекција. 
  Облик, учесталост и начин вршења унутрашње контроле 
инспекције из изворне надлежности града Сомбора ближе се одређују 
посебним Правилником. 
 
 

III 
  У Радно тело се именују службеници грaдске управе града 
Сомбора:  

1. Валериа Штрбац, председник 
2. Ераковић Огњен, члан 
3. Мане Шкорић, члан. 

 

IV 
  Председник  и чланови  Радног тела немају  право на 
накнаду за рад, у складу са чланом  4. Одлуке о првом ребалансу 
Одлуке о буџету града Сомбора за 2017.годину („Сл.лист града 
Сомбора“,бр.8/17). 
 
 

V 
 Ово Решење ступа на снагу  даном доношења  и има се 
објавити  у „Службеном листу Града Сомбора". 
 
 
РС-АПВ ГРАДСКА УПРАВА  
Број: 02-322/2017-IV                                   
Дана: 19.12.2017. год.                                          НАЧЕЛНИК 
    С о м б о р                                          Хелена Роксандић Мусулин, с.р. 
 
 
 
 215. На основу члана 54. став 4. Закона о инспекцијском 
надзору („Сл. гласник РС“, број 36/2015) и чл.28. Одлуке о  
организацији  Градске  управе града Сомбора ("Службени лист Града 
Сомбора", бр.27/2016) у вези са Локалним  антикорупцијским планом 
за град Сомбор („Службени лист Града Сомбора", бр. 7/2017)  
Начелник Градске  управе града Сомбора дана 19.12.2017. године 
доноси 
 
 

ПРАВИЛНИК  
 о прописивању облика, учесталости и начину вршења 

унутрашње контроле инспекције из изворне надлежности града 
Сомбора 

 
 

Члан 1. 
          Овим Правилником уређују се облици, учесталост и начин 
вршења унутрашње контроле инспекције градске управе града 
Сомбора, из изворне надлежности града. 
 

Члан 2. 
            Унутрашња контрола инспекције  подразумева контролу  
законитости у вршењу послова инспекцијског надзора, поштовање 
процедуре, спровођење плана инспекцијског надзора и  заштиту од 
злоупотреба. 
           Унутрашња контрола инспекције  представља и механизам за 
превенцију корупције унутар инспекција. 
 

Члан 3. 
 
          Учесталост и начин вршења унутрашње контроле 
инспекцијских служби  подразумева редовне и ванредне контроле у 
обезбеђењу и контроли законитости у вршењу послова инспекцијског 
надзора из изворне надлежности града. 

 
Члан 4. 

 
       Редовна контрола инспекције врши се једанпут годишње. 
       Ванредна контрола се врши по писаној пријави (представка, 
захтев и сл.) и по службеној дужности.  
        Ванредна Контрола по службеној дужности се врши када, на 
основу сопствених истраживања, Радно тело одређено за обављање 
послова унутрашње контроле инспекције оправдано посумња на 
незаконитости у вршењу послова инспекцијског надзора. 
 
 

Члан 5. 
          Послови унутрашње контроле инспекције обухватају: 

- предузимање радњи на откривању и спречавању појава 
корупције и других видова противправног и несавесног  
обављања радних дужности запослених у инспекцији; 

- предузимање радњи на откривању и спречавању сукоба 
интереса запослених у инспекцији; 

- предузимање мера на откривању и спречавању обављања 
послова који су неспојиви са службеном дужношћу 
запослених у инспекцији; 

- контролу ажурности у раду одељења инспкеције  и у раду 
инспкетора;   

- контролу уједначеног поступања; 
-  контролу поступања по процедурама; 
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- указивање на могућност појаве неипсравности рада 
инспектора и службеника овлашћеног за вршење 
инспекцијског надзора; 

- проверу инспектора и службеника овлашћеног за вршење 
инспекцијског надзора  у погледу интегритета, карактера и  
професионалних способности, а у односу на закоnska 
овлашћења и дужности; 

- предлагање  мера за отклaњање неправилности у раду 
инспектора и одељења; 

- примање притужби и примедби на рад инспектора и 
службеника овлашћених за вршење инспекцијског надзора; 

- сарадњу са другим државним органима; 
- прикупљање одговарајућих доказа за поступке утврђивања 

одговорности и др.  
 

Члан 6. 
          Радно тело одређено за обављање послова унутрашње контроле 
инспекције градске управе града Сомбора  над пословима из изворне 
надлежности града ( у даљем тексту: унутрашња контрола 
инспекције)  поступа на основу представки физичких и правних лица, 
поводом писаних обраћања инспектора и службеника овлашћених за 
вршење инспекцијског надзора и по сопственој иницијатици, односно 
на основу прикупљених обавештења и других сазнања. 
           Инспектори и службеници који су овлашћени за вршење 
инспекцијског надзора, који се писано обрате унутрашњој контроли 
инспекције имају право на заштиту у складу са одредбама Закона о  
заштита узбуњивача („Службени гласник РС“,број 128/2014). 
 
 

Члан 7. 
        Писано обраћање унутрашњој контроли инспекције  може бити у 
форми дописа, електронске поште и других видова писане 
електронске комуникације, као и усмено када Радно тело одређено за 
обављање послова унутрашње контроле инспекције  сачини писану 
белешку коју инспектор потом потпише. 
       Обраћање унутрашњој контроли инспекције  може бити и 
анонимно. 
 
 

Члан 8. 
          Надлежне инспекцијске службе су дужне да се придржавају 
смерница и упутстава лица које врши унутрашњу  контролу 
инспекцијске  над пословима из изворне надлежности града. 
 
 

Члан 9. 
          Извештај о раду унутрашње контроле инспекције се доставља 
Комисији за координацију инспекцијског надзора над пословима из 
изворне надлежности града и Начелнику градске управе града 
Сомбора најмање једанпут годишње, као и на њихов захтев. 
 
            Комисија за координацију инспекцијског надзора над 
пословима из изворне надлежности града Сомбора на основу 
извештаја о раду унутрашње контроле инспекције може предузети 
мере и радње из свог делокруга односно скупа послова и задатака.  
 
 

Члан 10. 
          У случају да се утврде неправилности у раду инспекције, мере 
које  се могу предузети су: упозорење на уочене недостатке као и 
одређивање мера  и рокова за њихово отклањање, издавање 
инструкција, налог да се предузму послови који су потребни, 
покретање поступка за утврђивање одговорности  и др. 
 

Члан 11. 
          Овај Правилник  ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном листу Града Сомбора". 
 
 
РС-АПВ ГРАДСКА УПРАВА  
Број: 016-33/2017-IV                                   
Дана: 19.12.2017. год.                                          НАЧЕЛНИК 
    С о м б о р                                          Хелена Роксандић Мусулин, с.р. 
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