
На основу чл. 2., 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93., 94 и 95. Закона о превозу путника у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 68/15)
и чл. 38 Статута града Сомбора ("Сл. лист града Сомбора", бр. 22/2016 - пречишћен текст), Скупштина града Сомбора на 26. седници
одржаној дана 22.06.2018. год. доноси

Одлуку о такси превозу на територији града Сомбора

Одлука је објављена у "Службеном листу града Сомбора", бр. 11/2018 од 22.6.2018.
године, а ступила је на снагу 30.6.2018.

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1

Овом одлуком уређује се начин и ближи услови за обављање такси превоза на територији града Сомбора.
Члан 2

Такси превоз је ванлинијски превоз путника који се обавља путничким возилом.
Члан 3

Такси превоз може да обавља предузетник и правно лице регистровано за обављање ове делатности, који испуњава услове
прописане Законом и овом Одлуком (у даљем тексту: превозник).

Превозник мора да има седиште на територији града Сомбора.
Превозник може да почне са радом, односно обавља такси превоз, када поред Законом утврђених услова, испуни услове

утврђене овом Одлуком.
Члан 4

Такси возач је физичко лице које управља такси возилом и обавља такси превоз као предузетник или као запослени код
предузетника или правног лица, у складу са Законом и овом Одлуком (у даљем тексту: такси возач).

Одељење за комуналну делатност, имовинско правне и стамбене послове (у даљем тексту: Одељење) Градске управе града
Сомбора издаје такси дозволу за сваког такси возача. Такси дозвола није преносива и може је користити само превозник коме је
издата.

Члан 5
У оквиру петогодишњег планирања потреба у јавном превозу путника на територији града Сомбора, планирају се потребе за такси

превозом и доноси се за Програм потреба за такси превозом, у складу са законом.
Програм из става 1. овог члана доноси се у складу са саобраћајно техничким условима којима се дефинише оптимално

организовање такси превоза.
Градско веће града Сомбора доноси програм из става 1. овог члана, који садржи број такси возила, чијим радом се задовољавају

потребе за овом врстом превоза.
Предлог програма из става 1. овог члана припрема Одељење у сарадњи са овлашћеним представницима такси превозника.

Члан 6
Такси превоз могу обављати предузетници и правна лица чија је претежна делатност такси превоз путника, који су за обављање те

делатности регистровани у Регистру привредних субјеката и који имају одобрење за обављање такси превоза.
Одобрење из става 1. овог члана издаје Одељење.

2. УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА

А) Предузетник
Члан 7

Предузетник као и привредно друштво, односно друго правно лице регистровано за обављање ове делатности може обављати
такси превоз, ако испуњава и следеће услове:

1. Да је регистрован за обављање делатности такси превоза у складу са законом и овом одлуком,
2. Да има седиште на територији града Сомбора,
3. Да има одобрење за обављање такси превоза,
4. Да је власник такси возила или корисник такси возила на основу Уговора о лизингу,
5. Да са запосленим такси возачем има закључен Уговор о раду и да је такси возач пријављен на социјално осигурање,
6. Да има полису обавезног осигурања путника у јавном превозу од последица несрећног случаја.
Предузетнику као и привредном друштву, односно другом правном лицу регистрованом за обављање ове делатности, се

дозвољава да у данима са повећаним обимом посла (суботом и недељом као и током државних празника) на свако запослено лице
из тачке 5. става 1. овог члана ангажује два такси возача по уговору о привременим и повереним пословима

Б) Такси возач
Члан 8

Такси возач мора да испуњава следеће:
1. Да има возачку дозволу "Б" категорије најмање три године,
2. Да поседује важеће лекарско уверење да је здравствено способан за обављање такси превоза,
3. Да се не води истрага или кривични поступак за кривична дела против живота и тела, полне слободе, против безбедности јавног

саобраћаја и јавног реда и мира за која је запрећена казна затвора дужа од две године,
4. Да није правоснажно осуђиван на казну затвора дужу од две године за кривична дела против живота и тела, полне слободе,

против безбедности јавног саобраћаја и јавног реда и мира.
Такси возач запослен код послодавца мора да има закључен Уговор о раду са послодавцем.

3. ТАКСИ ВОЗИЛО
Члан 9

Путничко возило, за обављање такси превоза, мора да испуњава следеће услове:
1. Да има мотор снаге, најмање, 35 kv,
2. Да има највише 5 седишта,
3. Да има најмање 4 (четворо) врата,
4. Да има управљач на левој страни такси возила;
5. Да има уграђен таксиметар, који мора бити технички исправан, оверен на важећу тарифу и постављен тако да износ који

откуцава буде видљив за путнике,
6. Да има оверен важећи ценовник постављен тако да његов садржај буде видљив путницима,



7. Да има на видном месту истакнуту Такси дозволу,
8. Да су грејање и вентилација исправни,
9. Да је без оштећења, чисто и да рекламне поруке и налепнице не буду на стакленим површинама са предње и задње стране

возила,
10. Да има светлећу кровну ознаку "TAXI" која може да садржи назив или лого привредног субјекта или удружења коме припада,
11. Да регистарске таблице на задње две позиције садрже латинична слова "ТX" и
12. Да испуњава "Euro 3" норматив.

4. ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ОДОБРЕЊА И ТАКСИ ДОЗВОЛЕ
Члан 10

Захтев за издавање одобрења за отпочињање и обављање делатности такси превоза подноси се Одељењу.
Предузетник уз захтев прилаже: испис личне карте и административну таксу.
Превозник - предузетник уз захтев прилаже: испис личне карте, административну таксу и фотокопију решења о упису

предузетничке радње у регистар АПР, без почетка обављања делатности.
Правна лица уз захтев прилажу фотокопију решења о упису у регистар привредних субјеката или акта о оснивању ако је у току

оснивање новог правног лица и административну таксу.
Важење одобрења из става 1. овог члана је 30 дана од дана издавања. Такси превозник у наведеном року треба да се региструје

у АПР-у.
Уз такси дозволу издаће се такси превознику одобрење за обављање такси превоза на територији града Сомбора, са периодом

важења такси дозволе.
Члан 11

За такси возача издаје се идентификациона исправа - Такси дозвола за важењем до три године и могућим продужењима са истим
роком. Ако је уговор о раду на одређено (краће) време или важење лекарског уверења има краћи рок, важење такси дозволе ће се
ускладити са роком важења тих докумената.

Такси превоз може да обавља такси возач који има важећу такси дозволу.
Захтев за издавање такси дозволе, подноси се Одељењу.
Уз захтев за издавање такси дозволе потребно је приложити:
1. Фотокопију решења да је регистрован за обављање такси превоза,
2. Уверење из члана 8. став 1. тачка 2,
3. Испис личне карте и возачке дозволе,
4. Уверење да се наводи истрага или кривични поступак за кривична дела против живота и тела, полне слободе, против

безбедности јавног саобраћаја и јавног реда и мира за која је запрећена казна затвора дужа од две године, не старије од шест
месеци,

5. Уверење за такси возача да није правоснажно осуђиван на казну затвора дужу од две године за кривична дела против живота и
тела, полне слободе, против безбедности јавног саобраћаја и јавног реда и мира, не старије од шест месеци,

6. Превозник за запослене такси возаче прилаже уговор о раду или уговор о привременим и повременим пословима и фотокопију
пријаве на социјално осигурање,

7. Једну фотографију (3,5 x 4,5 cm) и
8. Административну таксу.
Захтев за издавање такси дозволе и документацију наведену у тачкама. 1, 2, 3. и 6. превозник треба да овери печатом и

потписом.
Пре издавања такси дозволе инспектор за саобраћај и путеве ће записнички констатовати да су испуњени услови у складу са

Законом и Одлуком.
Уз такси дозволу издаће ће се такси превознику - такси возачу одобрење за обављање такси превоза на територији града

Сомбора, са периодом важења такси дозволе.
Члан 12

Превозник може поднети Одељењу захтев за продужење такси дозволе, најраније 30 дана пре истека и најкасније 30 дана по
истеку њеног важења, после 30 дана од истека рока важења такси дозвола се брише из регистра.

Уз захтев за продужење такси дозволе потребно је приложити:
1. Такси дозволу,
2. Фотокопију важећег лекарског уверења,
3. Превозници, за запослене такси возаче, прилажу уговор о раду и фотокопију пријаве на социјално осигурање, ако је уговор о

раду био на одређено време,
4. Испис личне карте,
5. Уверење да се наводи истрага или кривични поступак за кривична дела против живота и тела, полне слободе, против

безбедности јавног саобраћаја и јавног реда и мира за која је запрећена казна затвора дужа од две године, не старије од шест
месеци,

6. Уверење за такси возача да није правоснажно осуђиван на казну затвора дужу од две године за кривична дела против живота и
тела, полне слободе, против безбедности јавног саобраћаја и јавног реда и мира, не старије од шест месеци и

7. Административну таксу.
Уз захтев за промену адресе седишта превозника, у такси дозволи, потребно је приложити: такси дозволу, фотокопију решења из

регистра привредних субјеката, испис личне карте и административну таксу.
Захтев и фотокопије и исписе докумената превозник треба да овери печатом и потписом.

Члан 13
Ако поднета пријава за издавање такси дозволе не садржи све податке, односно да нису приложени докази у смислу члана 6, 7,

8 и 11. ове Одлуке. Одељење ће затражити од подносиоца захтева да недостатке отклонити. Рок за отклањање недостатака је 15
дана од дана пријема захтева Одељења.

У случају да подносилац не приложи потребне доказе за отклањање недостатака или ако нису испуњени услови за обављање
такси превоза утврђени овом Одлуком, Одељење ће одбацити, односно одбити захтев за издавање такси дозволе.

Члан 14
Такси дозвола садржи:
- редни број регистра и заштитни број обрасца,
- име и презиме такси возача и адресу такси возача,
- лични број (ЈМБГ) такси возача,
- назив и седиште превозника,
- датум издавања и рок важења,
- податке о продужавању рока важења и промени адресе.

Члан 15
За такси возила којима се обавља такси превоз, Одељење издаје потврду о испуњености услова за обављање такси превоза (у

даљем тексту: Потврда). Потврда је документ на основу кога се остварује право на регистарске таблице које на задње две позиције



садрже латинична слова "ТX".
Превозници треба да доставе, Одељењу испис саобраћајних дозвола за сва возила која имају регистарске таблице са "ТX"

словима у року од 8 дана од регистрације такси возила.
Одељење води регистар такси возача и такси возила.

Члан 16
Превозници су обавезни да пријаве, промену адресе седишта, ради уписа у такси дозволу, у року од 15 дана од настанка

промене.
Од дана брисања предузетничке радње, такси дозвола престаје да важи и превозници-предузетници су обавезни да је врате у

року од 15 дана.
Од дана раскида уговора о раду са такси возачем, такси дозвола престаје да важи и превозници су обавезни да је врате у року

од 15 дана.
Одељење издаје потврду за враћене такси дозволе.

5. ТАКСИ ПРЕВОЗ
Члан 17

Такси стајалиште је одређено и уређено место на саобраћајној површини на коме такси возила пристају, чекају и примају путнике.
Такси места на такси стајалишту се обележавају жутом бојом, а на почетку и крају стајалишта истом бојом уписује се ознака

"TAXI".
Такси стајалиште обележава се и вертикалним саобраћајним знаком "Такси стајалиште".
Такси превозници могу да резервишу, код управљача паркиралишта, паркинг места за такси возила, та места се обележавају

жутом бојом и могу да имају исписан назив превозника. Допунском таблом се обележава назив превозника који је закупио паркинг
место за такси возила.

Члан 18
На такси стајалишту такси возила се паркирају по реду доласка и тако чекају и узимају путнике. Путници могу да бирају такси

возило.
За време чекања путника, на такси стајалишту или на резервисаним паркинг местима обележеном за такси возила, такси возач је

обавезан да буде у или поред такси возила.
Забрањено је заустављање и паркирање возила на такси стајалишту и резервисаном такси месту на паркингу, осим возила која

обављају такси превоз.
Такси возило без такси возача и остала возила паркирана на такси стајалишту биће уклоњена. Инспектор за саобраћај, друмски

саобраћај и путеве (у даљем тексту; инспектор), решењем ће наложити уклањање возила у року који не може бити краћи од 15
минута.

По налогу превозника који је резервисао такси места на паркингу, за такси возило без такси возача и остала возила паркирана на
резервисаном такси месту, инспектор за саобраћај и путеве решењем ће наложити уклањање возила у року који не може бити краћи
од 15 минута.

Члан 19
Локације такси стајалишта и број такси места на такси стајалишту одређује Градско веће града Сомбора, на предлог Одељења, а

на основу ситуационог решења ЈКП "Простор" Сомбор и мишљења МУП ПУ Сомбор.
Члан 20

Такси стајалишта уређује и о њиховом одржавању се стара ЈКП "Простор" Сомбор.
Члан 21

Такси возач је обавезан да, приликом започињања превоза, укључи таксиметар и да га по завршетку вожње искључи.
Уколико у такси возилу није укључен таксиметар путник није у обавези да плати такси превоз.

Члан 22
Такси возач је обавезан да такси превоз обави путем који путник одреди, односно најкраћим путем до одредишта.

Члан 23
Такси возач је обавезан да у такси возило прими путнике у границама броја регистрованих седишта, као и лични пртљаг путника у

границама величине простора за пртљаг.
Под личним пртљагом путника подразумевају се кофери, торбе и пакети чија тежина не прелази 30 kg.
Такси возач је обавезан да се, за време обављања такси превоза, према путницима опходи са пажњом и предусретљиво.

Члан 24
Превозници не могу било којом својом радњом: своје кровне такси ознаке, своја докумената за такси превоз, своју такси дозволу

или своја такси возила, уступити другим предузетницима, правним лицима или физичким лицима, која не испуњавају услове
прописане овом одлуком и другим прописима, да обављају такси превоз.

Члан 25
Такси возач за време обављања такси делатности користи такси стајалишта и резервисана паркинг места.
Изузетно такси возач може чекати позив за такси вожњу на местима где је дозвољено заустављање и паркирање, а све у складу

са позитивним прописима који регулишу наведене области.
Члан 26

За време обављања такси превоза, у такси возилу мора да се налазе: одобрење за обављање такси превоза, важећа такси
дозвола за такси возача, план града Сомбора или уређај за навигацију и блок рачуна.

Члан 27
Када је на крову такси возила истакнута кровна такси ознака значи да такси возач обавља такси превоз.
Када се такси возило користи за сопствене или личне потребе кровну такси ознаку треба уклонити са такси возила или је прекрити.
На крову путничког возила које не обавља такси превоз не могу се стављати кровне такси ознаке.
У путничком возилу које не обавља такси превоз не може се налазити уграђен таксиметар.

Члан 28
Такси возилом се не могу превозити:
1. Деца до 6 година старости без пунолетног пратиоца,
2. Лица под дејством алкохола или дроге и лица оболела од заразних болести,
3. Лица која својом одећом и обућом могу упрљати или оштетити унутрашњост возила,
4. Угинуле животиње и посмртни остаци,
5. Експлозивне, лако запаљиве, отровне радиоактивне, заразне, нагризајуће и друге материје које због својих особина могу бити

опасне по безбедност и здравље лица или могу нанети другу штету.
Такси возач може дозволити превоз кућних љубимаца са такси возилом.

Члан 29
Такси возач је обавезан да за време обављања такси превоза буде уредан, прикладно одевен и да му такси возило буде уредно

и чисто. Такси возач у току рада не сме бити одевен у тренерку, кратке панталоне, шортс, мајицу без рукава, без кошуље или



мајице, без ципела, патика или сандала на ногама.
Члан 30

Превозници - предузетници могу привремено да прекину обављање делатности пријавом у Регистру привредних субјеката.
За време привременог прекида обављања делатности предузетник не може обављати такси превоз.
Предузетници су обавезни да депонују такси дозволу у Одељењу, у року од 8 дана, од дана привременог прекида обављања

делатности. Одељење издаје потврду за депоновану такси дозволу.
По истеку привременог прекида рада предузетнику ће се вратити такси дозвола.

Члан 31
Превозници са седиштем ван територије града Сомбора имају право да превозе путнике из локалне самоуправе, за коју имају

издато важеће одобрење, преко територије града Сомбора или до одредишта на територији града Сомбора и да по потреби исте
сачекају и врате.

Превозници из става 1. овог члана немају право да обављају такси превоз на територији града Сомбора, нити да започињу такси
превоз са територије града Сомбора.

6. НАКНАДА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 32

Цена услуге такси превоза - такси тарифа утврђује се посебним актом о цени такси превоза путника на територији града Сомбора,
који доноси Градско веће града Сомбора у складу са законом.

Такси тарифа је скуп јединичних цена за старт, пређени километар, време чекања, долазак на адресу по позиву и превоз пртљага
који не спада у лични. Такси тарифа се примењује у зависности од доба дана или ноћи, од дана у недељи (радни дан, недеља или
државни празник) и подручја на коме се вожња обавља (у оквиру истог насељеног места и на територији града Сомбора).

Таксиметар мора бити подешен искључиво у складу са актом из става 1. овог члана.
Измене такси тарифе вршиће се по потреби на предлог превозника.

Члан 33
Накнада за обављање такси превоза утврђује се истакнутим важећим ценовником и наплаћује се у износу који покаже таксиметар

у тренутку завршетка вожње.
У цену превоза урачунат је и превоз личног пртљага путника.
На захтев путника такси возач је обавезан да, по завршеној вожњи, изда потписан и печатом оверен рачун који садржи следеће

податке:
- назив превозника и редни број рачуна,
- наплаћену цену за превоз,
- регистарски број возила,
- релацију вожње и датум и време вожње.

Члан 34
У случају да није у могућности да заврши започету вожњу, превозник је у обавези да обезбеди друго такси возило. Путник плаћа

накнаду коју је исказана на таксиметру у тренутку прекида вожње, умањену за цену старта.
Члан 35

О пријему других путника у току вожње одлучује путник који је започео вожњу. Путник који је започео вожњу на крају вожње
плаћа цену вожње.

Ако неко од других путника наставља вожњу, наставак вожње се сматра започињањем такси вожње.

7. НАДЗОР
Члан 36

Надзор над применом ове одлуке обавља Одељење.
Инспекцијски надзор над применом ове одлуке врши инспектор за саобраћај и путеве (у даљем тексту: Инспектор).
У вршењу инспекцијског надзора инспектор је овлашћен да зауставља возила која обављају превоз путника и лица, истицањем

саобраћајног знака - стоп таблице са текстом "СТОП ИНСПЕКЦИЈА".
Комунално полицијске послове на одржавању реда у такси превозу уређеног овом одлуком и контролу примене одлуке у складу

са законом о комуналној полицији, врши комунална полиција.
Члан 37

Превозник, такси возач и физичко лице који обављају превоз путника и лица, дужни су да инспектору и комуналном полицајцу
омогуће неометано вршење послова, ставе на увид потребна документа, да у року, који инспектор и комунални полицајац одреде,
доставе потребне податке и документа и да поступе по налогу инспектора и комуналног полицајца.

Возач је дужан да заустави путничко возило којим се обавља превоз у друмском саобраћају ако инспектор истакне стоп таблицу.
Инспектор, поред законом утврђених овлашћења, може такси возачу привремено одузети такси дозволу и одобрење за

обављање такси превоза, до отклањања утврђене неправилности. Уколико се не отклони неправилност у року од 15 дана или се не
може отклонити, такси дозвола и одобрење се трајно одузимају. Привремено одузимање такси дозволе и одобрења констатоваће се
у записнику о инспекцијском надзору.

Такси возач коме је привремено одузета такси дозвола и одобрење не може обављати такси превоз.
Члан 38

У вршењу комунално полицијских послова у контроли примене ове одлуке, комунални полицајац, поред законом утврђених
овлашћења, издаје и прекршајни налог за прекршаје прописане овом одлуком.

Уколико комунални полицајац у обављању комунално полицијских послова уочи повреду прописа из надлежности другог органа
обавестиће одмах о томе писаним путем надлежни орган.

8. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 39

Новчаном казном од 100.000 динара казниће се за прекршај правно лице:
1. Ако обавља такси превоз, а нема одобрење за обављање такси превоза (члан 6),
2. Ако нема уграђен таксиметар у такси возилу или ако таксиметар није технички исправан, оверен или је постављен тако да износ

који откуцава није видљив за путнике (члан 9. став 1. тачка 4),
3. Ако у такси возилу нема важећи оверен ценовник постављен тако да његов садржај буде видљив путницима (члан 9. став 1.

тачка 5),
4. Ако такси возач нема важећу такси дозволу (члан 11. став 2),
5. Ако поступи супротно члану 24. ове Одлуке,
6. Ако се на крову путничког возила које не обавља такси превоз налази кровна такси ознака (члан 27. став 3),
7. Ако се у путничком возилу које не обавља такси превоз налази уграђен таксиметар (члан 27. став 4),
8. Ако превозник са седиштем ван територије града Сомбора обавља такси превоз супротно члану 31. ове Одлуке,



9. Ако поступи супротно члану 37. став 1. ове Одлуке,
10. Ако поступи супротно члану 37. став 2. ове Одлуке и
11. Ако поступи супротно члану 37. став 4. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 20.000 динара одговорно лице у правном лицу.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 60.000 динара.
Новчаном казном од 20.000 динара казниће се такси возач за прекршај из става 1. тачке 3. 4. 6. 9. 10, 11 и 12. овог члана.
Новчаном казном од 20.000 динара казниће се физичко лице за прекршај из става 1. тачка 7, 8, 10 и 11. овог члана.

Члан 40
Новчаном казном од 60.000 динара казниће се за прекршај правно лице:
1. Ако обавља такси превоз а није власник такси возила или корисник такси возила на основу Уговора о лизингу (члан 7. став 1.

тачка 4.)
2. Ако у такси возилу нема на видном месту истакнуту такси дозволу (члан 9. став 1. тачка 7),
3. Ако такси возило не испуњава услове из члана 9. став 1. тачке 8. и 9. ове Одлуке,
4. Ако регистарске таблице на последње две позиције немају латинична слова "ТХ" (члан 9. став 1. тачка 11.),
5. Ако не достави Одељењу послове испис саобраћајне дозволе у року од 8 дана од дана регистрације такси возила (члан 15.

став 2),
6. Ако превозник не поступи у складу са чланом 16. ове Одлуке,
7. Ако приликом започињања превоза не укључи таксиметар (члан 18. став 1),
8. Ако такси возач није у или поред такси возила (члан 18. став 2),
9. Ако је на такси стајалишту и резервисаном такси месту на паркингу заустављено или паркирано возило које не обавља такси

превоз (члан 18. став 3),
10. Ако превозник не поступи у складу са чланом 22. ове Одлуке,
11. Ако превозник не поступи у складу са чланом 23 став 1. и 3. ове Одлуке,
12. Ако у такси возилу нема било који документ или уређај наведен у члану 26. ове Одлуке,
13. Ако такси возач не испуњава неки од услова из члана 29. ове Одлуке,
14. Ако цене такси превоза и такси тарифу утврди супротно члану 32. ове Одлуке,
15. Ако на захтев путника не изда потписан и оверен рачун (члан 33. став 3),
16. Ако превозник не поступи у складу са чланом 34. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 10.000 динара одговорно лице у правном лицу.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 40.000 динара.
Новчаном казном од 10.000 динара казниће се такси возач за прекршај из става 1. тачке 2. 7. 8. 9. 11. 12. 13. и 15. овог члана.
Новчаном казном од 10.000 динара казниће се физичко лице за прекршај из става 1. тачка 9. овог члана.

Члан 41
Новчаном казном од 60.000 динара казниће се за прекршај предузетник:
1. Ако за време привременог прекида обављања делатности обављају такси превоз (члан 30. став 2) и
2. Ако није депоновао такси дозволу за време привременог прекида обављања делатности (члан 30. став 3).

9. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 42

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о такси превозу путника на територији Града Сомбора ("Сл. лист
града Сомбора", бр. 10/15, 11/15 и 27/16).

Члан 43
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Сомбора".
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