
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДАСОМБОР 

Број 2 Сомбор,01.02.2018.године ГодинаХI 
 

Акта Скупштине града 
 

 
11. На основу члана 38. став 1. тачка 6. а у вези  става 2. тачка 

2. истог члана Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 
22/2016-пречишћен текст), Скупштина Града Сомбора на својој седници 
22. која је одржана дана 01.02.2018. године, доноси 
 

ОДЛУКУ 
 О ПОКРЕТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ 

САРАДЊЕ И УДРУЖИВАЊА СА ОПШТИНАМА У СЛИВУ 
ГОРЊЕГ ТОКА ДУНАВА – БАЧКИ ВОДОТОЦИ  

Члан 1. 

           Град Сомбор покреће иницијативу за успостављање сарадње и 
удруживање са градовима и општинама у сливу Горњег тока Дунава – 
Бачки водотоци и то са општинама: Апатин, Оџаци, Кула, Бач и Бачка 
Паланка. 

Члан 2.  

           Циљ сарадње и удруживања града Сомбора и општина из члана 1. 
ове Одлуке садржан је у потреби интензивирања сарадње у циљу 
смањивања заједничких ризика и брзог опоравка након елементарних 
непогода и других несрећа.  

Члан 3. 

            Сарадња и удруживање ће бити успостављена потписивањем 
Протокола о сарадњи и удруживању града Сомбора и општина у сливу 
Горњег тока Дунава – Бачки водотоци, који ће потписати представници 
града Сомбора и општина из члана 1. ове Одлуке.  
            У име града Сомбора Протокол о сарадњи и удруживању 
потписаће градоначелник или лице које он овласти. 

Члан 4. 

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

 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број: 217-2/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 01.02.2018. год.                              СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                         Прим.др Зоран Парчетић с.р 

  
 

 
 12. На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи 
("Сл.гласник РС", бр.72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 
одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 38. Статута Града Сомбора 
("Службени лист града Сомбора", број 22/2016 - пречишћен текст), 
Скупштинa града Сомбора je на 22. седници која је одржана дана  
01.02.2018. године, донела 

 
О Д Л У К У  

О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  
О УРЕЂЕЊУ ГРАДА 

 
Члан 1.  

 
  У Одлуци о уређењу града ("Службени лист града Сомбора", 
број 8/2017) члан 7. мења се и гласи: 
 "Објекти и уређаји, у смислу ове Одлуке, су:  
1.баште угоститељских објеката 
2.слободностојеће и зидне витрине,  
3.покретне тезге,  

4.изложбени пултови за продају 
5.опрема за уметничке активности,  
6.покретни уређаји за припрему хране,  
7.расхладни уређаји,  
8.објекти и опрема за извођење забавних програма,  
9.дечији аутомобили, мотори и слично, 
10.билборди и рекламне ознаке,  
11.опрема и објекти за спорт и рекреацију,  
12.монтажно-демонтажни објекти за манифестације,  
13.справе за дечију игру,     
14.балон хале спортске намене." 
               

Члан 2. 
 

 Члан 13 мења се и гласи: 
 "Ближи услови за привремено постављање објеката и уређаја 
из чл. 7. ове Одлуке на јавним и другим површинама регулишу се:  

1. Елаборатом о уређењу пешачке зоне у Сомбору, на који је 
дата сагласност Покрајинског завода за заштиту споменика културе, 
 2. Правилником о постављању башта угоститељских објеката 
на територији Града Сомбора,  
 3. Правилником и програмом о постављању објеката и уређаја 
на територији Града Сомбора.  

4. Правилником о постављању балон-хала спортске намене на 
територији града  Сомбора 

5.Одлуком о условима, начину и поступку за издавање 
локација за постављање киоска и монтажних објеката на територији града 
Сомбора. 

6.Техничким условима и сагласности јавних предузећа за 
постављање и  прикључење на потребну инфраструктуру. 

7. Уколико се објекти и уређаји из чл. 7. ове Одлуке налазе у 
просторној културно-историјској целини или заштићеној околини 
непокретног културног добра, постављање се врши у складу са мерама 
техничке заштите Покрајинског завода за заштиту споменика културе." 
 

Члан 3 . 
 

 У члану 14. став 2. мења се и гласи: 
„Привремено постављање објеката и уређаја на другој 

површини одобрава се решењем (у даљем тексту: Одобрење), које доноси 
Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство у складу 
са актима из члана 13. ове Одлуке и важећим планским документима“. 

 
Члан 4 . 

 
 У члану 15. ставови 3. и 4. се мењају и гласе: 
 "Ситуационо решење из става 1. тачка 2. овог члана за 
постављање објеката и уређаја из чл. 7. тачка 1., 2., 4., 6., 7., 8., 9,. 10., 11. 
и 13. ове Одлуке, као и за постављање покретне тезге ради продаје књига, 
антиквитета и уметнина, старих и уметничких заната, израђује Одељење 
за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе 
Града Сомбора.  
 Ситуационо решење-скицу за постављање објеката и уређаја из 
члана 7. тачка 3., 5.,12.  и 14. ове Одлуке, израђује односно прибавља 
подносилац захтева." 
 После  става 4. додају се нови  ставови 5. и 6 који гласе: 
 “Ситуационо решење из става 3.и 4. овог члана престаје да 
важи ако се промени правни основ издавања или димензије заузећа јавне 
површине. 
 Промена власника угоститељског објекта не утиче на важење 
ситуационог решења.“ 
 

Члан 5. 
 

 У члану 16. додаје се нови став 5. који гласи:  
 „Одобрење из члана 14. Ове одлуке може престати да важи и 
на захтев имаоца одобрења, под условом да је измирио све доспеле 
обавезе према Граду Сомбору“. 
 Досадашњи ставови 5. и 6. постају ставови 6. и 7. 
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Члан 6. 
 

            Члан 18. мења се и гласи: 
   „Башта угоститељског објекта је објекат намењен 
угоститељској делатности који се поставља на јавној површини испред 
објекта или просторије у којој се обавља искључиво угоститељска 
делатност. 
 
            Опште мере за постављање баште угоститељског  објекта   
 

Башта угоститељског објекта се може поставити и користити 
током целе године, уколико то дозвољавају временске прилике. 

Башта угоститељског објекта се не може поставити испред 
киоска.  

Башту угоститељског објекта  чине: столови, столице и 
сенила (сунцобрани или тенде) и одговарајући лако покретљиви 
монтажно-демонтажни елементи који се урачунавају у укупну 
површину коју заузима башта угоститељског објекта (жардињере, 
посуде за цвеће, јеловници, ценовници и уређаји за осветљење). 

Засенчење баште угоститељског објекта (заштита баште од 
сунца и атмосферских падавина) може се остварити постављањем 
сенила  (сунцобрани или тенде) под условом да се не формира објекат. 

Ситуационим решењем за постављање баште угоститељског 
објекта одређује се и димензија, конструкција, облик, боја и изглед 
сенила. 

Приликом израде ситуационог решења потребно је водити 
рачуна о обезбеђењу противпожарног приступа у складу са Законом о 
заштити од пожара и исти се морају у потпуности испоштовати приликом 
уређивања простора за баште угоститељских објеката. 

У случају потребе проласка интервентних возила 
(ватрогасци, хитна помоћ...) евентуална оштећења елемената баште 
угоститељског објекта и материјалне трошкове сноси власник, односно 
закупац простора угоститељског објекта. 

У башти угоститељског објекта није дозвољено постављање 
роштиља, ражња, шанка-пулта, фонтане, расхладних уређаја (осим 
вентилатора) и сличног мобилијара или опреме. 

У време одмора радним даном у времену од 15,00 до 17,00 
часова и од 22,00 до 7,00 часова наредног дана, а у данима викенда 
(субота и недеља) и празника у времену од 15,00 до 17,00 часова и од 
24,00 до 08,00 чaсова наредног дана, у башти угоститељског објекта 
није дозвољено емитовање музике путем музичког уређаја и извођење 
музике уживо, изузев за време одржавања традиционалних 
манифестација и манифестација којима је покровитељ Град Сомбор. 

Приликом емитовања музике путем музичког уређаја и 
извођења музике уживо у башти угоститељског објекта, власник 
односно закупац простора угоститељског објекта је у обавези да се 
придржава прописа који се односе на дозвољени ниво буке. 

Након престанка са радом баште угоститељског објекта, 
инвеститор је у обавези да о свом  трошку исту уклони и локацију врати 
у првобитно стање. 

Башта угоститељског објекта поставља се у складу 
Правилником о постављању башта угоститељских објеката на 
територији града Сомбора“. 

 
Члан 7. 

 После члана 18. додаје се нови члан 18а који гласи: 
 

"Члан 18а 
Посебне мере за постављање башти угоститељских  објеката у 

оквиру Просторно кулутрно-историјске целине „Историјско језгро 
Сомбора-Венац“ 

 
 Башту угоститељског објекта чине: сенила (сунцобрани или 
тенде), столови и  столице. 
 У улицама у обухвату просторно кулутрно-историјске целине 
„Историјско језгро Сомбора-Венац“ није дозвољено постављање 
зимских башта/претварање башти угоститељских објеката у зимске 
баште. 
 Елементи  баште угоститељског објекта не могу се фиксирати 
за јавну површину завртњима, анкерима или на неки други начин. 
 Засенчење баште угоститељског објекта, може се извести: 
платненим сунцобранима са монтажно-демонтажним централним 
стубом или тендама са монтажно-демонтажним симетричним стубовима 
(слободностојећи рам) по једној оси, према фотодокументацији која је 
саставни део Ове Одлуке. 
 Платнени сунцобрани морају бити једнобојни, натур беле 
боје, црне или беж или у тоновима између њих. 
 На платненим сунцобранима није дозвољено исписивање 
назива локала, нити рекламних ознака. 

 Тенда као врста засенчења је слободностојећа конструкција са 
одговарајућим једнобојним застором натур беле боје, црне или беж или у 
тоновима између њих и без рекламних ознака и назива локала. 
 

Пешачка зона 
 У оквиру пешачке зоне није дозвољено постављање ограда, 
подијума/платформи, употреба бетонске/металне/пластичне и сличне 
галантерије и свих врста фиксних конструкција. 
 Изузетно у оквиру пешачке зоне, осим у улици Краља Петра I, 
дозвољено је постављање подијума/платформи због потребе нивелације 
терена. 
 Постављањем баште не сме се мењати или оштетити постојећа 
подлога, поплочање. 
 

Ван пешачка зона  
 У оквиру просторно кулутрно-историјске целине ван пешачке 
зоне (улични коридори) дозвољено је постављање монтажно-
демонтажних ограда, подијума и галантерије  (монтажно-демонтажна 
пограда висине  од 0,80м од дрвета или метала и подијуми израђени од 
дрвета или легуре метала, висине од 0,16м од коте тротоара). 
 Постављањем баште угоститељског објекта и њених 
елемената, ограда, подијума и галантерије, не сме се мењати или 
оштетити постојећа подлога/поплочање. 
 Тенда се може поставити на тло као слободностојећа или на 
фасади објекта конзолно фиксирана, а у оба случаја мора бити 
расклопива, монтажно-демонтажна. 
 За постављање тенди у форми конзола фиксираних за фасадни 
зид објекта неопходно је прибавити сагалсност  и посебне услове о 
мерама техничке заштите за извођење радова од Покрајинског  завод за 
заштиту споменика културе Петроварадин, а којима се дефинише 
позиција фиксирања, димензија, конструкције, облик тенде и слично. 
 Тенде фиксиране на фасадни зид објекта постављају се на 
прописаној висини у  складу са законом којим је уређена изградња 
објеката.“ 

 
Члан 8. 

 У члану 19. додаје се став 4. који гласи: 
 „Забрањује се излагање робе изван излога-витрине, односно 
пословног простора (на улазним вратима, на решеткама, на прозорима, 
зидовима и оквирима излога)“. 
 

Члан 9. 
 Члан 21. мења се и гласи: 
 "Покретна тезга је монтажна конструкција која може да 
заузима највише 2.00 м2 јавне површине, а намењена је за излагање и 
продају робе:  

1. сувенира, књига, часописа и других публикација, CD-а и 
наочара,  
 2. цвећа, јелки, честитки и других украсних предмета поводом 
обележавања државних, верских и других празника:  
 - божићних и новогодишњих празника, у периоду од 15. 
децембра текуће године до 15. јануара наредне године,  
 - 8. марта, у периоду од 05. до 10. марта текуће године,  
 - ускршњих празника у трајању од 3 дана пре наступања 
празника и за време празника,  
 - Сви свети и Дан мртвих од 31. октобра до 2. новембра текуће 
године;  
 - Задушнице  
 3. других производа за време одржавања манифестација којима 
је покровитељ Град.  
 4. сезонских производа (лубенице, диње, јагоде и купус).  
 5. антиквитета и уметнина.  
 6. старих и уметничких заната. 
 Изузетно се може дозволити продаја јелки и сезонских 
производа (лубеница, диња, купуса и јагода) са тла, с тим да максимална 
јавна површина која се заузима износи до 10м2". 
 

Члан 10. 
 Члан 23. мења се и гласи: 
 "Привремено заузимање јавне површине ради постављања 
покретних тезги као и продају јелки и сезонских производа са земље 
може се одобрити на локацијама које за текућу годину одобри ЈКП 
"Простор" Сомбор. 

За привремено заузимање јавне површине из претходног става 
у улици Краља Петра I у Сомбору неопходна је и сагласност главног 
урбанисте Града Сомбора. 

Локације из става 1. овог члана морају да испуњавају услове са 
становишта безбедности и сигурности учесника у саобраћају прописане 
одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима и Закона о 
јавним путевима." 
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Члан 11. 
 

 У члану 25. у ставу 3. реч "закључком" замењује се речју 
"решењем". 

 
Члан 12. 

 
 У члану 29. став 1. мења се и гласи: 
 „Покретни уређај за припрему хране је уређај за пржење 
кокица, печење кестена, кување или печење кукуруза, припрему 
шећерне вате, палачинки, крофни, помфрита и сладоледа, који се може 
поставити на јавној површини на основу одобрења, под условом да 
заузима највише 2м².“ 
 Став 6. мења се и гласи: 
 „Није дозвољено затварати покретни уређај у следећим 
случајевима: 
-на начин да покретни уређај добије изглед киоска 
-тако да се припадајући функционални простор уређаја користи за 
излагање и продају друге робе“. 
 

Члан 13. 
 

У члану 31. додаје се став 6. који гласи: 
 „За постављање објеката и опреме за извођење забавних 
програма у историјском језгру града Сомбора, потребна је сагласност 
главног урбанисте града Сомбора.“ 
 

Члан 14. 
 

 У члану 32. став 1. мења се и гласи: 
 "Дечији аутомобили, мотори и слично на акумулатор и 
педале, су уређаји за игру и забаву који се могу поставити испред и иза 
објекта на парцели број 5859/2 к.о. Сомбор 1, у оквиру "Парка хероја" и 
на делу парцеле број 5877 к.о. Сомбор 1, између парцеле 5878 к.о. 
Сомбор 1 и тротоара испред Градске куће у потесу од улице Лазе 
Костића до манипулативне површине пијаце "У ланцима"." 
 У члану 32. став 3. се брише, а став 4. постаје став 3. 

 
Члан 15. 

 
 У  члану 33. став 3. мења се и гласи: 
 "За осветљење рекламне ознаке односно за светлећу рекламну 
ознаку није дозвољено коришћење електричне енергије са стубова јавне 
расвете." 
 

Члан 16. 
 

 Иза члана 36. додаје се нови члан 36а, који гласи: 
 

"2.14. Балон хале спортске намене 
Члан 36а 

 На јавним и другим површинама, на изграђеном и 
неизграђеном земљишту до привођења намени, у складу са основном и 
компатибилним наменама из планских докумената могу се постављати 
балон-хале спортске намене (у даљем тексту: балон-хала). 
 Балон хала у смислу одредаба ове Одлуке је привремени 
монтажно-демонтажни објекат пресостатичке или лаке конструкције (од 
метала, дрвета,...) са покривачем од инпрегнираног или 
пластифицираног материјала. 
 Балон хала може се поставити као прекривач над постојећим 
отвореним спортским објектом ради његовог коришћења у току зимског 
периода (пресостатички материјал). 
 Балон хала може да садржи површине за извођење једне или 
више спортских дисциплина и простор за пратеће садржаје одређене 
прописима и нормативима за обављање спортских активности и 
делатности. 
 Одобрење за постављање балон хала се издаје у форми 
решења које доноси надлежна организациона јединица Градске управе 
Града Сомбора - Одељење за просторно планирање, урбанизам и 
грађевинарство на основу уредно поднетог захтева. 
 Одобрење за постављање балон хале се издаје са роком 
важења од 3 године, односно са краћим роком важења уколико је закуп 
земљишта уговорен на краћи период. 
 Рок важења одобрења за постављање балон хале се може 
продужавати под условима који важе за издавање одобрења, односно 
под условом да није дошло до промена на балон хали у односу на 
техничку документацију на основу које је одобрење издато. 

Након истека рока важења одобрења за постављање балон 
хале, инвеститор је у обавези да о свом  трошку исту уклони и локацију 
врати у првобитно стање. 

Балон-хала поставља се у складу Правилником о 
постављању балон-хала спортске намене на територији града 
Сомбора. 
 Уз захтев за издавање одобрења за постављање балон хале 
обавезно се доставља  следећа документација: 
 - доказ о праву својине, односно праву коришћења или закупу 
отвореног спортског објекта, 
 - доказ да је закуподавац сагласан са постављањем 
пресостатичког прекривача на закупљеном спортском објекту, 
 - информација о локацији, 
 - техничка документација у три примерка припремљена у 
складу са важећим прописима и стандардима 
 - доказ о уплати административне таксе. 
 - други докази по потреби у складу са Правилником о 
поствљању балон-хале спортске намене на територији града Сомбора." 
 

Члан 17. 
 

 У члану.42. тачка 4. мења се и гласи: 
 „4. вађење, сеча, садња, орезивање и оштећење дрвећа, 
украсног шибља и другог растиња без сагласности надлежног органа,“ 

 
Члан 18. 

 
 У члану 92. у ставу 4. речи: “Закључак о дозволи извршења 
принудног уклањања.“ замењују се речима: “Решење о извршењу.“ 

 
Члан 19. 

 
   У члану 99. став 1.: 
 - у тачки 3. речи "став 1." замењују се речима "став 2." 
  - у тачки 4. речи "став 3." замењују се речима "став 4." 

 
Члан 20. 

 
 Члан 100. мења се и гласи: 
 „Новчаном казном од 70.000,00 динара казниће се за прекршај 
правно лице ако: 
1.постави објекат односно уређај (слободностојеће и зидне витрине, 
покретне тезге, изложбени пултови за продају, опрема за уметничке 
активности, покретни уређај за припрему хране, расхладни уређаји, 
дечији аутомобили, мотори и слично) на јавној површини без одобрења 
(чл. 14.),  
2.постави објекат односно уређај на јавној површини супротно условима 
утврђеним у одобрењу;  
3.користи објекат односно уређај на јавној површини супротно намени 
утврђеној у одобрењу;  
4.не уклони објекте и уређаје постављене на јавној површини за време 
трајања манифестација којима је покровитељ Град (члан 17. став 1. ове 
одлуке);  
5.постави башту угоститељског објекта супротно члану 18. и 18а ове 
одлуке и супротно Правилнику о постављању башта угоститељских 
објеката на територији Града Сомбора;  
6.поступи супротно одредбама члана 19. ове одлуке;  
7.постави покретну тезгу супротно члану 21. и 22. ове одлуке;  
8.постави изложбени пулт супротно условима из члана27.ове одлуке; 
9.постави опрему за уметничке активности супротно условима из члана 
28. ове одлуке;  
10.постави покретни уређај за припрему хране супротно условима из 
члана 29. ове одлуке;  
11.постави расхладни уређај супротно условима из члана 30. ове одлуке; 
12. постави објекат за извођење забавних програма супротно условима из 
члана 31. ове одлуке;  
13.постави дечији аутомобил, мотор и слично супротно условима 
утврђеним у Правилнику и програму о постављању објеката и уређаја на 
територији Града и супротно члану 32. ове одлуке;  
14.постави билборд и рекламну ознаку супротно условима утврђеним у 
Правилнику и програму о постављању објеката и уређаја на територији 
Града и супротно члану 33. ове одлуке;  
15.постави опрему и објекат за спорт и рекреацију супротно условима из 
члана 34. ове одлуке;  
16.постави монтажно демонтажни објекат за манифестације супротно 
условима из члана 35. ове одлуке;  
17.постави справе за дечију игру супротно условима из члана 36. ове 
одлуке;  
18.постави балон-халу спортске намене супротно условима из члана 36a 
ове одлуке;  
19.се не стара о уређењу, коришћењу, одржавању и заштити јавних 
површина (члан 37, 38. и 39. ове одлуке);  
20.не поступи у складу са чл. 40. ове одлуке;  



Страна 18  Службени лист града Сомбора Број 2– 01.02.2018. 
 
21.поступи супротно одредби члана 42. тачка 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 
17, 19, 20, 21. и 22;  
22.поступи супротно одредби члана 43. ове одлуке;  
23.поступи супротно одредби члана 45. ове одлуке;  
24.не поступа у складу са одредбама члана 46. став 1. и 2. ове одлуке;  
25.поступи супротно одредбама члана 53. ове одлуке;  
26.поступи супротно одредбама члана 55. ове одлуке;  
27.поступи супротно одредбама члана 56. ове одлуке;  
28.поступи супротно одредбама чланова од 58. до 63. ове одлуке;  
29.постави улични и други отвор супротно члану 64. став 1. и члану 65. 
ове одлуке;  
30.не одржава улични и други отвор (члан 66. ове одлуке);  
31.поступи супротно одредбама чланова 67., 68. и 69. ове одлуке;  
32.поступи супротно одредбама члана 75. ове одлуке;  
33.постави јавни тоалет супротно члану 84. ове одлуке;  
34.поступи супротно одредбама чл. 89. ове одлуке.  
 За прекршај из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице 
новчаном казном од 12.000,00 динара.  
 За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник 
новчаном казном од 30.000,00 динара.  
 За прекршаје из става 1. овог члана казниће се физичко лице 
новчаном казном од 12.000,00 динара." 
 

Члан 21. 
 

 У члану 102. став 1. тачка 2. мења се и гласи: 
 "2. поступи супротно одредби члана 42. тачка 12. и 16. ове 
Одлуке". 

Члан 22. 
 

 Члан 104. мења се и гласи: 
 "Правилнике из члана 13. ове Одлуке доноси Градско веће 
Града Сомбора у року од 90 дана од дана ступању на снагу ове Одлуке, 
а на предлог Одељења за комуналне делатности, имовинско-правне и 
стамбене послове Градске управе, које ће га израдити у року од 60 дана 
од дана ступања на снагу ове Одлуке".  

 
Члан 23. 

 
 Одбор за статутарна питања, организацију и нормативна акта 
Скупштине града, утврдиће пречишћен текст Одлуке на основу 
припремљеног предлога Одељења за  комуналне делатности, 
имовинско-правне и стамбене послове. 
 

Члан 24. 
 

 Акти донети на основу Одлуке о уређењу града („Сл.лист 
града Сомбора“,бр.8/2017) ускладиће се са одредбама ове одлуке у року 
од 15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 25. 
 

 Саставни део ове одлуке је фотодокументација (типови 
сенила), као саставни део Решења Покрајинског завода за заштиту 
споменика културе Петроварадин бр.03-322/2-2017 од 
06.12.2017.године. 
 

Члан 26. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном листу Града Сомбора".  
 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број: 352-136/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 01.02.2018. год.                                  СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                              Прим.др Зоран Парчетић с.р 

 
 
 

 
 13. На основу члану 1. Одлуке о доношењу плана генералне 
регулације на простору индустријске зоне у Сомбору, Блокови 102, 103, 
114, 115 и 127  ПГР05("Сл. лист града Сомбора", бр. 6/2013) и члану 38. 
Статута града Сомбора ("Сл. лист града Сомбора", бр. 22/2016 - 
пречишћен текст), Скупштина града Сомбора је на 22. седници која је 
одржана дана  01.02.2018. године, донела 
 
 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА КОМПЛЕКСА ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ 

У ГРАДУ СОМБОРУ 
 
 

Члан 1. 
   

Комплексу индустријске зоне у граду Сомбору одређеном 
границама: на северу примарном градском саобраћајницом „Југ 3“, на 
западу државним путем IБ 12, на jугу Великим Бачким каналом и на 
истоку индустријским железничким колосеком,  којим су обухваћене 
следеће катастарске парцеле бр.: 10035, 10036/1, 10036/2, 10036/3, 10037, 
10039, 10040/10,  10040/12 , 10040/15, 10040/16, 10040/17, 10040/18 , 
10040/19, 10040/20, 10040/21, 10040/22, 10040/23, 10040/26, 10040/27, 
10040/28, 10040/29, 10040/3, 10040/30, 10040/31, 10040/4, 10040/5, 
10040/6, 10040/7, 10040/8, 10040/9, 10041, 10117/1, 10121, 10122, 10123, 
10124/1, 10124/2, 10124/3, 10125, 10237/10, 10239/1, 10239/2, 10240/1, 
10240/2, 10240/3, 10240/4, 10240/5, 10240/6, 10240/8, 10241/1, 10241/2, 
10241/3, 10242/1, 10242/2, 10242/3, 10243/1, 10243/2, 10243/3, 10243/4, 
10244/1, 10244/3, 10245/1, 10245/2, 10245/3, 10245/5, 10246/1, 10246/3, 
10247/1, 10247/2, 10248/1, 10249, 10250, 10251/1, 10251/2, 10251/3, 
10251/4, 10251/5, 10251/6, 10251/7,  10251/8, 10252/1, 10252/2, 10314, 
10315/1, 10315/2, 10347, 10351, 10352, 7925/2, 7925/3, 7925/4, 7926/1, 
7926/2, 7926/3, 7926/4, 7927/1, 7927/2, 7927/3, 7927/4, 7927/5, 7927/6, 
7927/7, 7928/1, 7929/1, 7929/2, 7930/1, 7930/2, 7930/3, 7930/5, 7930/7, 
7930/8, 7931/1, 7931/4, 7932/1, 7932/2, 7932/3, 7932/4, 7933/3, 7934/2, 
7934/3, 7935/2, 7936/2, 7937/1, 7937/2, 7938/4, 7938/5, 7938/6, 7955/10, 
7955/11, 7955/12, 7955/6, 7955/7, 7955/8, 7955/9, 9326, 9327/10, 9327/3, 
9327/6, 9327/7, 9327/9, 9328, 9337, 9341, 9342, 9343, 9344/1, 9344/2, 9345, 
9346, 9347, 9348, 9349, 9350, 9351, 9352, 9353, 9354, 9355/1, 9356/2, 
9357/1, 9357/2, 9357/3, 9357/4, 9357/5, 9358/1, 9358/2, 9358/5, 9359/1, 
9359/3, 9360/1, 9360/2, 9361/1, 9361/2, 9363/2, 9364/3, 9365, 9366, 9367/1, 
9367/2, 9367/3, 9368/1, 9368/2, 9368/3, 9369/1, 9369/3, 9369/4, 9369/5, 
9370/1, 9370/2, 9370/3, 9370/4, 9370/6, 9371/1, 9371/2, 9371/3, 9371/4, 
9371/5, 9371/6, 9372/1, 9372/2, 9372/3, 9372/4, 9372/5, 9372/6, 9372/8, 
9373/1, 9373/2, 9373/3, 9373/4, 9373/5, 9373/6, 9373/8, 9373/9, 9374/1, 
9374/2, 9374/3, 9375/1, 9375/2, 9375/3, 9376/1, 9376/2, 9376/3, 9377/1, 
9377/2, 9377/3, 9378/1, 9378/2, 9378/3, 9379/1, 9379/2, 9380/1, 9380/2, 
9381/1, 9381/2, 9381/3, 9382/1, 9382/2, 9382/3, 9383/1, 9383/2, 9383/3, 
9384/1, 9384/2, 9384/3, 9385/1, 9385/2, 9385/3, 9386/1, 9386/2, 9386/3, 
9387/1, 9387/2, 9388/1, 9388/2, 9388/3, 9388/4, 9389/1, 9389/2, 9390/1, 
9390/2, 9391/1, 9391/2, 9392/1, 9392/2, 9393/1, 9393/2, 9393/3, 9393/4, 
9393/6, 9393/7, 9393/8, 9394/1, 9394/2, 9395/1, 9395/2, 9395/3, 9395/4, 
9395/5, 9395/6, 9396/1, 9396/2, 9397/1, 9397/2, 9397/4, 9398/1, 9398/10, 
9398/11, 9398/13, 9398/15, 9398/16, 9398/2, 9398/3, 9398/4, 9398/5, 9398/6, 
9398/7, 9398/8, 9398/9, 9399/1, 9399/2, 9399/3, 9399/4, 9399/6, 9400, 9401/1, 
9401/2, 9401/3, 9402/1, 9402/2, 9403/1, 9403/2, 9404/1, 9404/2, 9404/3, 
9405/1, 9405/2, 9405/3, 9405/4, 9405/6, 9405/8, 9405/9, 9406/1, 9406/2, 
9406/4, 9407/1, 9407/2, 9408, 9409/1, 9409/2, 9410/1, 9410/2, 9411/1, 9411/2, 
9412/1, 9412/2, 9413/1, 9413/2, 9414/1, 9414/2, 9414/3, 9414/4, 9414/5, 
9414/6, 9415/1, 9415/2, 9415/3,  9415/4, 9416/1, 9416/10, 9416/11, 9416/2, 
9416/3, 9416/4, 9416/5, 9416/6, 9416/7, 9416/8, 9416/9, 9417/1, 9417/2, 
9418/1, 9418/2, 9418/3, 9418/4, 9419/1, 9419/2, 9419/3, 9419/4, 9420/1, 
9420/2, 9421/1, 9421/2, 9422/1, 9422/2, 9423/1, 9423/2, 9423/3, 9423/4, 
9423/5, 9423/6, 9424/1, 9424/2, 9424/3, 9424/4, 9425/1, 9425/2, 9425/3, 
9425/4, 9426/1, 9426/2, 9426/3, 9427/1, 9427/2, 9427/3, 9427/4, 9428/1, 
9428/2, 9428/3, 9428/4, 9429/1, 9429/2, 9429/3, 9429/4, 9430/1, 9430/2, 
9430/3, 9430/4, 9431/1, 9431/2, 9431/3, 9431/4,   9432/1, 9432/2, 9432/3,  
9432/4, 9433/1, 9433/2, 9433/3, 9433/4,  9434/1, 9434/2, 9434/3,  9434/4, 
9435/1, 9435/2, 9435/3,  9435/4, 9436/1, 9436/2, 9436/3, 9436/4, 9437, 
9438/1, 9438/2, 9438/3, 9439/1, 9439/2, 9439/3, 9440/1, 9440/2, 9440/3, 
9440/4,  9441/1, 9441/2, 9441/3, 9442/1, 9442/2, 9442/3, 9443/1, 9443/2, 
9443/3, 9444/1, 9444/2, 9444/3, 9444/4, 9445/1, 9445/2, 9446/1, 9446/2, 
9446/3, 9447/1, 9447/2, 9447/3, 9448/1, 9448/2, 9448/3, 9449/1, 9449/2, 
9450/1, 9450/2, 9451/1, 9451/2, 9452/1, 9452/2, 9453/1, 9453/2, 9453/3, 
9453/4, 9454/1, 9454/2, 9454/3, 9455/1, 9455/2, 9455/3, 9456/1, 9456/2, 
9456/3, 9456/4, 9456/5, 9456/6, 9457/1, 9457/2, 9457/3, 9458/10, 9458/11, 
9458/12, 9458/2, 9458/3, 9458/4, 9458/5, 9458/6, 9458/7, 9458/8, 9458/9, 
9458/13, 9459/2, 9459/3, 9459/4, 9459/5, 9459/6, 9460/2, 9460/3, 9460/4, 
9460/5, 9460/6, 9461/2, 9461/3, 9461/4, 9461/5, 9461/6, 9462/1, 9462/2, 
9462/3, 9462/4, 9462/5, 9462/6, 9463/1, 9463/2, 9463/3, 9463/4, 9463/5, 
9463/6, 9464/2, 9464/3, 9464/4, 9464/5, 9464/6, 9465/1, 9465/2, 9465/3, 
9465/4, 9465/5, 9465/6, 9466/1, 9466/2, 9466/3, 9466/4, 9466/5, 9466/6, 
9467/1, 9467/2, 9467/3, 9467/4, 9467/5, 9468/1, 9468/2, 9468/3, 9468/4, 
9469/1, 9469/2, 9469/4, 9469/5, 9469/6, 9470/1, 9470/2, 9472/1, 9473/1, 
9473/2, 9473/3, 9473/4, 9474/1, 9474/3, 9474/4, 9475/1, 9475/3, 9476/1, 
9476/3, 9477/3, 9478/3, 9479/1, 9479/2, 9479/3, 9843/1, 9843/2, 9843/3, 
9844/1, 9844/2, 9844/3, 9845/1, 9845/2, 9845/3, 9846/1, 9846/3, 9846/4, 
9846/5, 9846/6, 9847/3, 9847/4, 9847/5, 9848/3, 9848/4, 9848/5, 9850/3, 
9850/4, 9850/5, 9851/1, 9851/2, 9851/3, 9851/4, 9852/1, 9852/2, 9852/3, 
9852/4, 9853/1, 9853/2, 9853/3, 9853/4, 9854/1, 9854/2, 9854/3, 9854/4, 



Страна 19  Службени лист града Сомбора Број 2– 01.02.2018. 
 
9855/1, 9855/2, 9855/3, 9855/4, 9856/1, 9856/2, 9856/3, 9856/4, 9856/5, 
9857/1, 9857/2, 9857/3, 9857/4, 9857/5, 9857/6, 9857/7, 9858/2, 9858/3, 
9859/1, 9859/2, 9860/1, 9860/2, 9860/3, 9860/4, 9860/5, 9860/6, 9861/1, 
9861/2, 9862/1, 9862/2, 9863/1, 9863/2, 9863/3, 9863/4, 9863/5, 9863/6, 
9863/7, 9863/8, 9863/9,  9864/1, 9864/2, 9864/3, 9864/4, 9865/1, 9865/2, 
9865/3, 9865/4,  9866/1, 9866/2, 9866/3, 9866/4, 9867/1, 9867/2, 9867/3, 
9867/4, 9868/1, 9868/2, 9868/3, 9869/1, 9870/1, 9871/1, 9872/1, 9872/2, 
9873/1, 9874/1, 9875, 9876, 9877, 9878, 9879, 9880, 9881, 9882, 9883/1, 
9884/1, 9885/1, 9886/11, 9887, 9887, 9889, 9890, 9891, 9892, 9893, 9894, 
9895/1, 9895/3, 9896/1, 9896/2, 9896/5, 9896/6, 9897/1, 9897/3, 9897/4, 
9898/1, 9898/3, 9899/1, 9899/3, 9900/1, 9900/3, 9901/1, 9901/3, 9902/1, 
9902/3, 9903/1, 9903/3, 9904/2, 9905, 9906, 9907, 9908/1, 9908/2, 9909/1, 
9909/2, 9910/1, 9910/2, 9911, 9912, 9913, 9914, 9915, 9916, 9917, 9918, 
9919, 9920, 9921/2, 9921/3, 9922/1, 9922/3, 9922/4, 9923/4, 9923/5, 9924/1, 
9924/4, 9924/5, 9924/6, 9925/1, 9925/5, 9925/6, 9926/1, 9926/5, 9926/6, 
9927/1, 9927/5, 9927/6, 9928/1, 9928/101, 9928/104, 9928/107, 9928/110, 
9928/113, 9928/116, 9928/119, 9928/12, 9928/122, 9928/125, 9928/128, 
9928/13, 9928/131, 9928/134, 9928/137, 9928/138, 9928/139, 9928/14, 
9928/140, 9928/141, 9928/142, 9928/143, 9928/144, 9928/147, 9928/15, 
9928/16, 9928/17, 9928/18, 9928/19, 9928/2, 9928/20, 9928/21, 9928/22, 
9928/23, 9928/24, 9928/25, 9928/26, 9928/27, 9928/28, 9928/29, 9928/3, 
9928/30, 9928/31, 9928/32, 9928/33, 9928/34, 9928/35, 9928/37, 9928/38, 
9928/4, 9928/40, 9928/41, 9928/5, 9928/58, 9928/6, 9928/61, 9928/73, 
9928/8, 9928/95, 9928/98, 9929/1, 9929/2, 9930/1, 9931/1, 9932/1, 9933/1, 
9933/2, 9934, 9935, 9936/1, 9936/2, 9937, 9938/1, 9938/2, 9939, 9940/1, 
9940/2, 9941/1, 9941/2, 9941/3, 9942, 9943, 9944, 9945, 9946/1, 9946/2, 
9947/1, 9947/2, 9948, 9949, 9950, 9951/1, 9951/2, 9952/1, 9952/2, 9952/3, 
9952/4, 9952/5, 9952/6, 9953/1, 9953/2, 9953/3, 9954/1, 9954/2, 9954/3, 
9954/4, 9954/5, 9954/6, 9955/1, 9955/2, 9955/3, 9956/1, 9956/2, 9957, 9958, 
9959, 9960/1, 9960/2, 9961/1, 9961/2, 9962, 9963/1, 9963/2, 9963/3, 9963/4, 
9963/5, 9964, 9965, 9966, 9967, 9968 све уписане у КО Сомбор 1., даје се 
назив „Индустријска зона Сомбор“. 
  

Члан 2. 
 

О спровођењу ове Одлуке стараће се Републички геодетски 
завод, Служба за катастар непокретности Сомбор и Одељење за 
комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове Градске 
управе града Сомбора. 

  
Члан 3. 

 
Означавање назива комплекса „Индустријска зона Сомбор“ 

врши се постављањем табли од емајлираног лима величине 100x200 цм, 
са исписаним називом белим штампаним словима на тамно плавој 
основи, тако да се табла поставља на уласку и изласку из овог 
комплекса.   

  
Члан 4. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења  а има се 
објавити у ''Службеном листу Града Сомбора". 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број: 464-29/2018-I                                           ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 01.02.2018. год.                             СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                         Прим.др Зоран Парчетић с.р 

 
 
 

14. На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС", бр.72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 
98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 38. Статута града 
Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 22/2016 - пречишћен текст), 
Скупштина града Сомбора је на 22. седници одржаној дана 
01.02.2018.год., донела 

 
О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА 
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НА ПРОСТОРУ ИНДУСТРИЈСКЕ 

ЗОНЕ У СОМБОРУ - ПГР БР.05 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком доносе се Измене и допуне дела Плана 
генералне регулације на простору Индустријске зоне у Сомбору - ПГР 
бр.05 (у даљем тексту: Измене и допуне дела Плана генералне 
регулације). 
 

Члан 2. 
 

Граница обухвата измена и допуна дела ПГР 05 просторно 
обухвата следеће парцеле број: 10239/1део, 10313/1део, 9357/5, 9356/2, 
9355/1, 9345, 9346, 9347, 9348, 9349, 9350, 9478/3, 9449/1, 9449/2, 9446/3, 
9447/3, 9337, 9342, 9344/1, 9344/2, 9478/5, 9479/2, 9479/4, 9475/1, 9474/1, 
9474/3, 9474/4, 9476/1, 9351, 9352, 9353, 9354, 10315/1, 10315/2део, 
9452/3, 9452/4, 9450/1, 9451/1, 9452/1, 9450/2, 9451/2, 9452/2, 10242/2, 
9448/3, 9453/4, 9454/3, 9455/3, 9456/6, 9456/5, 9457/3, 9458/4, 9458/6, 
9458/14, 10242/1, 10242/3, 9459/3, 9460/3, 9461/3, 9462/3, 9463/3, 9464/3, 
9465/3, 9466/3, 9467/3, 9468/3, 9473/2, 9473/1, 9470/1, 9469/4, 9469/1, 
9468/1, 9467/1, 9466/1, 9465/1, 9463/1, 9462/1, 9458/15, 9458/13, 9457/2, 
9456/3, 9456/4, 9455/2, 9454/2, 9453/2, 9448/2, 9448/1, 9453/3, 9453/1, 
9454/1, 9455/1, 9456/2, 9456/1, 9457/1, 9458/3, 9458/10, 9458/11, 9458/2, 
9458/8, 9458/5, 9459/2, 9459/4, 9459/5, 9460/2, 9460/4, 9460/5. 9461/2, 
9461/4, 9461/5, 9462/2, 9462/4, 9462/5, 9463/2, 9463/4, 9463/5, 9464/2, 
9464/4, 9464/5, 9465/2, 9465/4, 9465/5, 9466/2, 9466/4, 9466/5, 9467/2, 
9467/4, 9467/5, 9468/2, 9468/4, 9469/2, 9469/5, 9469/6, 9470/2, 9472/1, 
9473/3, 9473/4, 10243/3, 9843/1, 9844/1, 9845/1, 9846/5, 9846/6, 9847/5, 
9848/5, 9850/5, 9846/1, 9466/6, 9465/6, 9464/6, 9463/6, 9462/6, 9461/6, 
9460/6, 9459/6, 9458/9, 9458/12, 10243/1, 10243/2, 9863/2, 9863/3, 9862/2, 
9861/2, 9860/2, 9860/3, 9857/3, 9858/2, 9857/4, 9857/5, 9857/6, 9857/7, 
9856/1, 9856/2, 9856/3, 9843/2, 9843/3, 9843/4, 9844/2, 9844/3, 9845/2, 
9845/3, 9846/3, 9846/4, 9847/3, 9847/4, 9848/3, 9848/4, 9850/3, 9850/4, 
9851/3, 9851/4, 9852/3, 9852/4, 9853/3, 9853/4, 9854/3, 9854/4, 9855/3, 
9855/4, 9856/5, 9856/4, 9857/1, 9857/2,  9858/3, 9859/1, 9859/2, 9860/1, 
9861/1, 9862/1, 9863/1, 9863/4, 10247/1део, 10243/4 део 

 
Члан 3. 

 
 Саставни део ове Одлуке је Нацрт Измена и допуна дела Плана 
генералне регулације на простору Индустријске зоне у Сомбору - ПГР 
бр.05, број техничког дневника  2/17 из августа 2017.год., израђен од 
стране  ЈКП "Простор" Сомбор.  
 

Члан 4. 
 

 Циљ израде Измена и допуна дела Плана генералне регулације 
на простору Индустријске зоне у Сомбору - ПГР бр.05 је планско 
дефинисање урбанистичких решења уређења дела јавних површина и 
измене саобраћајног решења, а за потребе веће искоришћености 
земљишта за изградњу објеката ван комуналне инфраструктуре. 
 

Члан 5. 
 

 За Измене и допуне дела Плана детаљне регулације, у складу 
са Одлуком о неприступању изради извештаја о стратешкој процени 
утицаја Измена и допуна дела Плана генералне регулације на животну 
средину коју доноси надлежни орган за припрему плана по претходно 
прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите животне 
средине Градске управе града Сомбора бр.501-30/2017-ХI од 06.02.2017. 
није обавезна израда стратешке процене утицаја Измена и допуна дела 
Плана генералне регулације на животну средину. 

 
Члан 6. 

 
 Измене и допуне дела Плана генералне регулације састоје се 
из: текстуалног дела који се објављује у "Службеном листу града 
Сомбора" и графичких прилога. 
 Текстуални део обухвата следеће делове: општа документација 
обрађивача, општи део, плански део. 
 Графички део плана обухвата следеће прилоге: Извод из 
Просторног плана града Сомбора, Анализа постојећег стања са 
претежном наменом површина и површина јавне намене, План намене 
површина са поделом површина на јавне и остале намене, План 
саобраћајне инфраструктуре са елементима регулације и нивелације и 
план урбанистичке регулације, План водопривредне и комуналне 
инфраструктуре, План електроенергетске и гасоводне инфраструктуре, 
телекомуникационе и КДС инфраструктуре, Синхрон план свих 
инсталација и Спровођење плана. 

 
Члан 7. 

 
 По доношењу, Измене и допуне дела Плана генералне 
регулације се, ради потписивања, оверавања и архивирања израђују у 
четири примерака у аналогном и у четири примерка у дигиталном 
облику. 
 Све примерке Измена и допуна дела Плана генералне 
регулације у аналогном облику пре оверавања потписују: овлашћено лице 
предузећа које је израдило план, одговорни урбаниста који је руководио 
израдом плана и овлашћено лице органа надлежног за његово доношење. 
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Члан 8. 
 

 Потписане Измене и допуне дела Плана генералне регулције 
у аналогном облику оверавају: предузеће које је израдило план, 
одговорни урбаниста који је руководио израдом плана и орган надлежан 
за његово доношење.  
 

Члан 9. 
 

 Један примерак потписаних и оверених Измена и допуна дела 
Плана генералне регулације у аналогном облику и један примерак у 
дигиталном облику чува се у архиви Скупштине града Сомбора. 
 Два примерка потписаних и оверених Измена и допуна дела 
Плана генералне регулације у аналогном облику и два примерка у 
дигиталном облику доставља се Одељењу за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство Градске управе града Сомбора, а по један 
примерак JКП „Простор“ Сомбор као обрађивачу плана и Републичком 
геодетском заводу ради евидентирања у Централном регистру планских 
докумената.  

 
Члан 10. 

 
 Након доношења ове Одлуке обезбеђује се увид јавности у 
Измене и допуне дела Плана генералне регулације објављивањем 
Измена и допуна дела Плана генералне регулације на званичној 
интернет страници града Сомбора и у згради Скупштине града Сомбора.  
 

Члан 11. 
 

 Након ступања на снагу ове Одлуке, Измене и допуне дела 
Плана генералне регулације ће бити достављене Републичком 
геодетском заводу ради евидентирања у Централном регистру планских 
докумената.  
 

Члан 12. 
 

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

 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број: 35-6/2018-I                                                 ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 01.02.2018. год.                             СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                         Прим.др Зоран Парчетић с.р 

 
 
 
15. На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,  83/14 и 101/16), 
члана 38. и 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, 
број 119/12) и чланa 38. Статута Града Сомбора ("Службени лист града 
Сомбора", бр. 22/2016 - пречишћен текст), Скупштина Града Сомбора на 
22. седници одржаној дана 01.02.2018.године,  д о н е л а   ј е 
 

 
О Д Л У К У 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ 
ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ЕНЕРГАНА"СОМБОР 
 

Члан 1. 
 
          Овом Одлуком расписује се јавни конкурс  за именовање 
директора јавног комуналног предузећа "Енергана" Сомбор.  
 

Члан 2. 
         
 Директора јавног комуналног предузећа "Енергана" Сомбор 
именује Скупштина града на период од четири године, а на основу 
спроведеног јавног конкурса.                                                                     
 Јавни Конкурс спроводи Комисија за именовање директора 
јавног предузећа коју је именовала Скупштина града  Сомбора. 
         

Члан 3. 
    
 Директор Јавног предузећа заснива радни однос на одређено 
време. 
 Место рада директора је Сомбор, Милете Протића бр. 14. 
 
 

 

Члан 4. 
 

 Директор јавног предузећа је јавни функционер у смислу 
закона којим се регулише област вршења јавних функција. 
 

Члан 5. 
      
За директора јавног комуналног  предузећа "Енергана" Сомбор 

може бити именовано лице које испуњава  следеће услове: 
- да је пунолетно и пословно способно; 
- да има стечено високо образовање на основним студијама у 

трајању од најмање четири године, односно на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама; 

- да има најмање пет година радног искуства на пословима за 
које се захтева високо образовање; 

- да има најмање три године радног искуства на пословима који 
су повезани са пословима јавног предузећа; 

- да познаје област корпоративног управљања или област 
финансија; 

- да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 
- да није члан органа политичке странке, односно да му је 

одређено мировање у вршењу функције у органу политичке 
странке; 

- да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 
- да му нису изречене мере безбедности у складу са законом 

којим се уређују кривична дела, и то: а) обавезно 
психитаријско лечење и чување у здравственој установи, б) 
обавезно психитаријско лечење на слободи, ц)  обавезно 
лечење наркомана, д)  обавезно лечење алкохоличара, е)  
забрана вршења позива, делатности и дужности. 

 
 

Члан 6. 
 

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

 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број: 02-25/2018-I                                              ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 01.02.2018. год.                             СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                         Прим.др Зоран Парчетић с.р 

 
 
 

16. На основу члана 98. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 47. и 49. Статута 
града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 22/2016-пречишћен текст) 
и члана 2. став 1. тачка 20. Одлуке о оснивању радних тела Скупштине 
града Сомбора (“Сл. лист града Сомбора“, бр. 3/2008, 4/2009, 2/2010 и 
27/2016), Скупштина града Сомбора на 22. седници одржаној 01.02.2018. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  
САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ 

 
I 

 Из Савета за међунационалне односе Скупштине града 
Сомбора разрешава се: 
 АЛЕКСАНДРА ПАШИЋ, члан испред Мађарског 
националног савета мађарске националне мањине.  
 

II 
У Савет за међунационалне односе Скупштине града Сомбора, 

до истека мандата, именује се: 
ДРАГАН НЕНАДОВ, за члана испред Мађарског 

националног савета мађарске националне мањине. 
 

III 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 

"Службеном листу града Сомбора". 
 
 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број: 02-26/2018-I                                             ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 01.02.2018. год.                             СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                         Прим.др Зоран Парчетић с.р 



Страна 21  Службени лист града Сомбора Број 2– 01.02.2018. 
 

 
17. На основу члана  21. Закона о јавним предузећима („Сл. 

гласник РС“, бр. 15/2016), члана 3. Одлуке о преузимању оснивачких 
права над КП „Водовод“ Бездан („Сл. лист града Сомбора“, бр. 27/2016), 
члана 32. Одлуке о оснивању ЈКП „Водовод“ Бездан („Сл. лист града 
Сомбора“, бр. 27/2016), и члана 38. Статута града Сомбора („Сл. лист 
града Сомбора“, бр. 22/2016-пречишћен текст), Скупштина града 
Сомбора је на 22. седници, одржаној  01.02.2018. године, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП "ВОДОВОД" БЕЗДАН 
 
I 

 Из Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Водовод" 
Бездан разрешавају се: 

1. Левенте Чапо,  председник 
2. Отилија Балаж,  члан 
3. Иштван Чапо, члан из реда запослених. 

 
 

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

 
 
 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број: 02-27/2018-I                                              ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 01.02.2018. год.                             СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                         Прим.др Зоран Парчетић с.р 

 
 
 

18. На основу члана  16. став 2., члана 17. став 3., члана 18. и 
20. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), члана 
29., 30. и 31. Одлуке о оснивању ЈКП „Водовод“ Бездан („Сл. лист града 
Сомбора“, бр. 27/2016), и члана 38. Статута града Сомбора („Сл. лист 
града Сомбора“, бр. 22/2016-пречишћен текст), Скупштина града 
Сомбора је на 22. седници, одржаној  01.02.2018. године, донела 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП "ВОДОВОД" БЕЗДАН 
 
I 

 У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод" 
Бездан именују се на манданти период од 4 године: 

1. Левенте Чапо, за председника,  
2. Никола Кривокућа, за члана,    
3. Славица Пест, за члана, из реда запослених.  

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

 
 
 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број: 02-28/2018-I                                             ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 01.02.2018. год.                             СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                         Прим.др Зоран Парчетић с.р 

 
 
 

19. 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 22. седници одржаноj 
01.02.2018. године, донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ОГЊЕН ПРИЦА“ КОЛУТ 
 

I 
 

 Из Школског одбора у Основној школи „Огњен Прица“ из 
Колута разрешава се: 
 АНКИЦА КНЕЖЕВИЋ, члан из реда запослених, због сукоба 
интереса.  

II 
 
 У Школски одбор Основне школе „Огњен Прица“ из Колута  
именује се: 
 НАТАША МИХАЈЛОВИЋ из Сомбора, Стапарски пут Д-8, 
за члана из реда запослених, до истека мандата. 
 

III 
 

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

 
 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број: 02-17/2018-I                                             ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 01.02.2018. год.                             СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                         Прим.др Зоран Парчетић с.р 

 
 

20. 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 22. седници одржаноj 
01.02.2018. године, донела 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

СРЕДЊЕ ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ СОМБОР 
 
I 

 
Из Школског одбора Средње економске школе Сомбор 

разрешава се: 
 СЛОБОДАН КАТАНИЋ, члан из реда локалне самоуправе.  

II 
 

У Школски одбор Средње економске школе Сомбор именује 
се: 

МАРКО МАРИЋ из Сомбора, Грује Дедића 34, 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: 02-19/2018-I                                             ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 01.02.2018. год.                             СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                         Прим.др Зоран Парчетић с.р 

 
 
 
 

Акта градоначелника  
 
 
21. На основу члана 58. став 1. тачка 5. Статута града Сомбора 

(„Сл. лист града Сомбора“, бр. 22/2016 - пречишћен текст) и члана 15. 
Одлуке о оснивању установе Центар за социјални рад Сомбор („Сл. лист 
града Сомбора“ бр. 12/2011), доносим следеће 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК 

О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА 
СОМБОРА 

КОЈЕ ПРУЖА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОМБОР 
 
 



Страна 22  Службени лист града Сомбора Број 2– 01.02.2018. 
 

I 
 
             ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о  првим  изменама  и  
допунама  Правилника о унутрашњој организацији  и  
систематизацији послова и радних задатака из надлежности града 
Сомбора које  пружа  Центар  за  социјални  рад  Сомбор од 
19.01.2018. године. 
 

II 
 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се 
објавити у „Службеном листу града Сомбора“.  

 
 

РС-АПВ    
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број:022-4/2018-II 
Дана: 22.01.2018. год.   ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 
          С о м б о р                  Душанка Голубовић с.р. 
 
 
 

22. На основу члана 35. став 2. Статута Центра за социјални 
рад Сомбор и члана 13. Правилника о првим изменама Правилника о 
нормативима и стандардима рада за обављање послова из надлежности 
локалне самоуправе и критеријумима и мерилима за утврђивање цене 
услуга које пружа Центар за социјални рад Сомбор број: 551-1/2018-II, 
дана 19.01.2018. године доносим 
 
 

ПРАВИЛНИК 
О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ  
ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА 

СОМБОРА 
КОЈЕ ПРУЖА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОМБОР 

 
 

Члан 1. 
  

У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији 
послова и радних задатака из надлежности Града Сомбора које пружа 
Центар за социјални рад Сомбор мења  члан 19. који сада гласи 
 

Запослени на пословима стручног радника:  
 
(1) непосредно je одговоран руководиоцу службе; 
(2) развија превентивне програме који доприносе задовољавању 
индивидуалних и заједничких потреба грађана, односно спречавању и 
сузбијању социјалних проблема у породици; 
(3) развија едукативне програме за подизање компетенција и образовања 
родитеља и младих примењујући: 
- индивидуални рад са корисницима услуга, 
- групни рад са корисницима услуга, са исходом у оспособљености за 
продуктиван живот у заједници и предупређење зависности од 
социјалних служби; 
(4) припрема и реализује едукативно-информативне радионице за младе: 
- о злостављану и занемаривану, 
- за жртве породичног насиља, са циљем у њиховом оснаживању и 
адекватној породично-правној заштити; 
(5) реализује и друге програме усмерене ка чувању и унапређењу 
породичних односа, подстицању породичне и међугенерацијске 
солидарности у случајевима насиља у породици; 
(6) учествује у изради и реализацији пројеката у сарадњи са локалним 
актерима посвећених жртвама насиља у породици; 
(7) сарађује са другим центрима за социјални рад, регионалним и 
локалним органима, институцијама, невладиним организацијама у циљу 
развијања ефикасног система задовољавања потреба и интереса 
корисника услуга и права из домена социјалне заштите по изласку из 
система; 
(8) ради и друге послове по налогу руководиоца службе односно ако то 
захтева потреба службе или повећани обим послова. 
 

Запослени на пословима стручног сарадника:  
 
(1) непосредно je одговоран руководиоцу службе; 
(2) прати, анализира и редовно (месечно, тромесечно и годишње) 
извештава о реализацији индивидуалних дефектолошких третмана и 
напретку деце са сметњама у развоју као корисницима услуга 
саветовалишта; 

(3) развија едукативне програме намењене унапређењу социјалних 
вештина деце са сметњама у развоју укључених у предшколско и 
основношколско ображовање примењујући индивидуални и групни рад; 
  
(4) припрема и реализује едукативне радионице за децу предшколског и 
основно школског узраста; 
 
(5) реализује и друге програме усмерене са ка очувању достигнутог нивоа 
вештина свакодневног живота у заједници и савладавању индивидуалних 
образовних планова; 
 
(6) сарађује са другим институцијама – предшколским и основно 
школским установама на територији града Сомбора, као и надлежним 
службама, органима, комисијама и тимовима; 
 
(7) учествује у изради и реализацији пројеката у сарадњи са локалним 
актерима посвећених деци са сметњама у развоју и њиховим породицама; 
 
(8) ради и друге послове по налогу руководиоца службе односно 
директора ако то захтева потреба службе или повећани обим посла. 
 

За обављање послова из става 1. овог члана потребан је један 
запослени са пуним радним временом који има завршене основне студије 
у трајању од најмање четири године или студије другог степена 
дефектолог (стручни радник),  има сертификат и лиценцу за обављање 
основних послова, у складу са законом којим се уређује социјална 
заштита за обављање послова водитеља случаја и годину дана радног 
искуства у струци. 
 

За обављање послова из става 2. овог члана потребан је један 
запослени са пуним радним временом који има завршене основне студије 
у трајању од најмање четири године или студије другог степена у области 
друштвено – хуманистичких наука (стручни сарадник) има сертификат и 
лиценцу за обављање основних послова, у складу са законом којим се 
уређује социјална заштита за обављање послова водитеља случаја и 
годину дана радног искуства у струци. 

 
Члан 2. 

 
У свему осталом Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији послова и радних задатака из надлежности Града 
Сомбора које пружа Центар за социјални рад Сомбор остаје не измењен. 
 

Члан 3.  
 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања на 
огласној табли Центра за социјални рад Сомбор. 
                                                                                                  
                                                                             в. д. директора 
                                                                       Љубомир Филаковић 
                                                                           дипл. правник, с.р.                                                                                             
 
 
 

Акта Градског већа 
 
 

23. На основу члана 69. тачка 3. Закона о јавним предузећима 
("Сл. гласник РС", бр. 15/2016), члана 28. став 2. Закона о комуналним 
делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011 и 104/2016), члана 44. тачка 
5. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007, 83/2014-
др. закон и 101/2016), члана 58. тачка 5. Статута града Сомбора ("Сл.лист 
града Сомбора", број 22/2016-пречишћен), члана 33. тачка 12. Одлуке о 
промени оснивачког аката ЈКП "Чистоћа" Сомбор ("Сл. лист града 
Сомбор", бр. 25/2016) и Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о 
промени оснивачког акта ЈКП "Чистоћа" Сомбор ("Сл.лист града 
Сомбора", бр.7/2017), Програма пословања ЈКП "Чистоћа" Сомбор за 
2018.год. на који је дата сагласност на 20. седници Скупштине града 
Сомбора, одржане 21.12.2017.год. (акт број 06-317/2017-I од 
21.12.2017.год.) и Одлуке са 22. седнице Надзорног одбора ЈКП 
"Чистоћа" Сомбор одржане 10.01.2018. године, Градско веће града 
Сомбора, на 101. седници одржаној дана 29.01.2018.године, даје  

 
 

С А Г Л А С Н О С Т 
НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА О ОБРАЗОВАЊУ ЦЕНА 

УСЛУГА 
ИЗНОШЕЊА СМЕЋА У ГРАДУ И НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА 

КОЈЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЈКП "ЧИСТОЋА" СОМБОР 
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Члан 1. 
  
 Цене услуга изношења смећа у граду и насељеним местима 
које примењује ЈКП "Чистоћа" Сомбор, утврђују се у следећим 
износима: 
  

а) У граду: 
1. За домаћинства и скупштине зграда           4,52 дин/м2 

 

2. За привреду: 
    - за кориснике до 3.000,00 м2           8,79 дин/м2 
    - за кориснике од 3.000,00 м2 до 10.000 м2          6,48 дин/м2 
    - за кориснике преко 10.000 м2           3,22 дин/м2 

 

3. За услуге изношења смећа за делатности здравства, науке, 
     културе и школства           5,87 дин/м2 

    (за време летњег и зимског школског распуста неће се  
    наплаћивати изношење смећа у делатностима образовања) 
 
4. За одржавање депоније смећа                   0,47 дин/м2 
 
5. За локале и монтажне објекте:                           
    - Прва група: адвокатске канцеларије, представништва,  
      агенције, видео клубови, рибарнице, атељеи, златарске  
      радње, часовничарске радње, оптичке радње, пословне  
      просторије - канцеларије, предузећа и представништва, 
      ауто-механичарске, фризерске, берберске и кројачке радње, 
      ТВ и видео сервиси, приватна предузећа- канцеларије, приватне 
      лекарске ординације и радионице за поправку бицикла 
     497,42 дин/локал 
 
    - Друга група: локали у насељеним местима, фотографске  
      радње, хемијске чистионе, електро-сервиси и радње,  
      салони забавних игара, бутици и апотеке   
     834,60 дин/локал 
 
    - Трећа група: посластичарнице, мањи кафићи (до 15 м2), 
      пржионице кафе, пољопривредне апотеке, фарбаре,  
      цвећаре, ауто-лимари и лакирери, столарске радње 
      и дисконти     
                          1.168,68 дин/локал 
 
   - Четврта група: ресторани, кафане, већи кафићи (преко 15 м2),  
      ћевабџинице, хамбургерије, продавнице мешовите робе,  
      предузећа са производњом и продајом, пекарске радње, 
      месарске радње, штампарије и пицерије 
                                    1.512,04 дин/локал 
 
 б) Изношење смећа по насељеним местима четири  

     пута месечно: 
 
1. За сеоска домаћинства (1 члан домаћинства)       279,97 дин/дом.    
2. За сеоска домаћинства (2 члана домаћинства)     412,54 дин/дом.   
3. За сеоска домаћинства (3 и више чланова домаћинства) 
      475,56 дин/дом.   

 
 в) Изношење смећа по насељеним местима два  

     пута месечно (по ценама из тачке б) умањеним  
     за 30%): 

 
1. За сеоска домаћинства (1 члан домаћинства)   196,15 дин/дом.    
2. За сеоска домаћинства (2 члана домаћинства)   288,77 дин/дом.   
3. За сеоска домаћинства (3 и више чланова домаћинства)   

                 332,89 дин/дом.   
 

Члан 2. 
 
 Накнада за текуће одржавање, замену дотрајалих, односно 
постављање нових контејнера код објеката колективног становања 
(зграде - скупштине станара), утврђују се у износу од 1,32 дин/м2. 
 

Члан 3. 
 
 На цене утврђене чланом 1. и 2. ове Одлуке обрачунава се 
порез на додату вредност по стопи од 10%. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 Цене из ове Одлуке примењују се за услуге извршене од 
01.02.2018. год.  

 Даном примене ове Одлуке престаје да важи Сагласност на 
Одлуку Надзорног одбора о образовању цена услуга изношења смећа у 
граду и насељеним местима које примењује ЈКП "Чистоћа" Сомбор (акт 
Градског већа града Сомбора број 38-18/2015-III од 04.09.2015. године. 
 

Члан 5. 
 
 Ова Одлука има се објавити у "Службеном листу града 
Сомбора". 
 
РС-АПВ    
ГРАДСКОВЕЋЕ 
Број:  401-110/2018-III                                  ПРЕДСЕДАВАЈУЋА 
Дана: 29.01.2018. год.    ГРАДСКОГ ВЕЋА 
          С о м б о р                Душанка Голубовић с.р. 

 
 
 
 
24. На основу члана 62. Стaтута града Сомбора („Сл.лист града 

Сомбора“, бр. 22/2016 - пречишћен текст), а у вези активности 
прописаних Локалним антикорупцијским планом за град Сомбор 
(„Сл.лист града Сомбора“, бр. 7/2017), Градско веће града Сомбора je на 
својој 101. седници одржаној дана 29.01.2018. године, донело 

  
 

ПРАВИЛНИК  
О  ОСНИВАЊУ РАДНИХ ТЕЛА  И УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ 

НАКНАДЕ ЗА РАД ЧЛАНОВА РАДНИХ ТЕЛА КОЈЕ ОБРАЗУЈЕ 
ГРАДОНАЧЕЛНИК, 

ГРАДСКО ВЕЋЕ И НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
 

Члан 1. 
 

За разматрање и давање предлога, обављање одређених 
задатака, а у циљу квалитетног обављања послова из своје надлежности, 
градоначелник, Градско веће и начелник Градске управе својим решењем 
образују радна тела - комисије, савете, радне групе и др. (у даљем тексту: 
радна тела). 

Радна тела сачињавају анализе, информације, планове и др., 
припремају материјале и израђују нацрте правних аката на које дају 
сагласност, утврђују предлоге или које усвајају органи града Сомбора. 

 
Члан 2. 

 
Решењем о образовању, односно именовању радног тела, 

регулишу се циљеви, задаци (активности), рокови у којима радно тело 
остварује задатке, рокови у којима је дужно да поднесе извештај о раду 
органу који их је именовао,  број и састав радног тела и накнада 
члановима радног тела.  

За чланове радних тела именују се представници градских 
органа, чланови Градског већа, помоћници градоначелника, запослени у 
Градској управи, угледни и стручни чланови локалне заједнице, односно 
представници локалних установа и организација.  

 
Члан 3. 

  
 Радна тела се могу основати као стална и повремена.   
 Мандат повременог радног тела престаје извршењем задатка и 
подношењем извештаја органу који га је именовао. 

Члан 4. 
 

Радно тело ради и одлучује на седници којој присуствује већина 
чланова радног тела. 

Радно тело одлучује већином гласова присутних чланова. 
О питањима која су разматрана на седници радног тела, радно 

тело подноси извештај органу који га је именовао, а који садржи 
мишљење и предлоге радног тела. 

 
Члан 5. 

 
На седници радног тела води се записник. 
 
У записник се уносе: имена присутних, име председавајућег на 

седници, ако седницом не председава председник радног тела, имена 
лица која по позиву учествују на седници, дневни ред седнице, питања 
која су разматрана и предлози изнети на седници и закључци радног тела.  
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Члан 6. 
 

Организационе и административно-техничке послове за 
потребе радних тела обављају радници Градске управе из надлежних 
организационих јединица Градске управе. 
 

Члан 7. 
 

Члановима  радних тела, које образује градоначелник, 
Градско веће и начелник Градске управе, припада накнада у висини од 
600,00 динара по одржаној седници.  

Службеницима Градске управе, као и свим осталим 
члановима који плате примају из буџета града Сомбора, а који су 
ангажовани у раду радних тела, као стручна лица за остварење задатака 
и циљева радних тела, не припада накнада за рад, без обзира на време 
одржавања седнице. 

Изузетно, у случајевима када се за чланове радних тела 
именују истакнути стручњаци и специјалисти из различитих области за 
обављање законом прописаних послова из надлежности јединице 
локалне самоуправе, не примењује се висина накнаде утврђена у ставу 1. 
овога члана, већ се појединачним решењем о именовању утврђује 
посебна висина накнаде.   

Члан 8. 
 

Чланови радних тела имају право на накнаду путних 
трошкова за долазак на седнице у висини путне карте у јавном 
саобраћају за релацију на којој путују. 

Чланови  радних тела из става 2. члана 7. имају право на 
накнаду путних трошкова за долазак на седнице у висини путне карте у 
јавном саобраћају за релацију на којој путују, уколико се седница 
одржава ван радног времена 

 
Члан 9.  

 
Накнада за рад и накнада путних трошкова члановима радних 

тела које образује градоначелник, Градско веће и начелник Градске 
управе се исплаћује из буџета града Сомбора.  
 

Члан 10. 
 
 Накнаде из члана 7. и 8. овoг Правилника уплаћују се на 
текуће рачуне чланова, а на основу извештаја радника Градске управе 
који води административне послове и евиденцију о присутности 
чланова за наведену комисију или радно тело, који се доставља 
Одељењу за финансије.  
 

Члан 11. 
 
          Овај  Правилник ступа на снагу снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу града Сомбора“. 
 

 
РС-АПВ    
ГРАДСКОВЕЋЕ 
Број:  021-5/2018-III                                     ПРЕДСЕДАВАЈУЋА 
Дана: 29.01.2018. год.    ГРАДСКОГ ВЕЋА 
          С о м б о р                Душанка Голубовић с.р. 
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-Прилог- 
 

- Уз Одлуку о првим изменама и допунама одлуке о уређењу 
града - Решење Покрајинског завода за заштиту споменика 
културе са фотодокументацијом 
 
-Измене и допуне дела плана генералне регулације на простору 
Индустријске зоне у Сомбору – ПГР бр.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Издавач: Скупштина града Сомбора 

- главни и одговорни уредник секретар Скупштине град Вера Баљак - телефон 025/468-194 - 
 
 
 

 


