
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДАСОМБОР 

Број 12 Сомбор,03.08.2018.године ГодинаХI 
 

Акта Скупштине  
 
 
143. На основу Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018), Закона о 
предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
18/2010 и 101/2017), члана 33. Закона о утврђивању надлежности 
Аутономне Покрајине Војводине („Сл. гласник РС“, бр. 99/2009 и 
67/2012-одлука УС), члана 13. Закона о јавним службама („Сл. 
гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. 
закона и 83/2005 - испр. др. Закона и 83/2014-др.закон), члана 32. став 
1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 
129/2007 и 83/2014-др.закон ), и члана 38. став 1. тачка 8. Статута 
града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 22/2016-пречишћен 
текст),  Скупштина града Сомбора је, на 27. седници одржаној дана 
03.08.2018. године  донела  

 
ОДЛУКУ  

 
О ОСНИВАЊУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕРА 

ГУЦУЊА“ СОМБОР 
 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком, град Сомбор као оснивач Предшколске 
установе „Вера Гуцуња“ Сомбор, усаглашава оснивачки акт са 
важећим прописима, Законом о основама система образовања и 
васпитања (у даљем тексту: Закон) и Законом о предшколском 
васпитању и образовању (у даљем тексту: посебан Закон).  
 

Члан 2. 
Назив установе је: Предшколска установа „Вера Гуцуња“ 

Сомбор“ (у даљем тексту: Установа). 
Седиште Установе је у Сомбору, ул. Венац Војводе Петра 

Бојовића бр. 3. 
Одлуку о промени назива или седишта Установе доноси 

орган управљања уз сагласност Министарства. 
 

Члан 3. 
 Претежна делатност Установе је: 

- 85.10 предшколско образовање. 
Поред претежне делатности Установа обавља и делатност 

којом се обезбеђују исхрана, нега, превентивно-здравствена и 
социјална заштита деце предшколског узраста, а може да остварује и 
посебне предшколске програме, односно прилагођене програме за 
децу са сметњама у развоју и друге програме у складу са посебним 
Законом. 

Установа може да обавља и проширену делатност, на 
основу одлуке органа управљања донете уз сагласност Министарства. 

Делатност Установе не може се мењати без сагласности 
оснивача. 

 
Члан 4. 

 Земљишта, зграде и друга средства која су стечена, 
односно која стекне Установа, у јавној су својини и користе се за 
обављање њене делатности. 
 

Члан 5. 
 Средства за обављање делатности Установе обезбеђују се:  

- из буџета Републике;  
- из буџета Аутономне Покрајине Војводине; 
- из буџета града Сомбора;  
- од корисника – родитеља;  
- из донација и спонзорстава; 
- из других извора у складу са Законом.  
 

Члан 6. 
У буџету града Сомбора обезбеђују се у области 

предшколског васпитања и образовања средства за:  

1) остваривање делатности предшколског васпитања и 
образовања (полудневни и целодневни боравак, исхрана, нега и 
превентивна заштита деце предшколског узраста) у висини до 80 
одсто од економске цене по детету, укључујући у целости средства за 
плате, накнаде и друга примања, социјалне доприносе на терет 
послодавца, отпремнине, као и помоћи запослених у Установи и 
остале текуће расходе;  

2) стручно усавршавање запослених;  
3) превоз деце и њихових пратилаца ради похађања 

припремног предшколског програма на удаљености већој од два 
километра од седишта Установе, односно превоз, смештај и исхрану 
деце са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места становања 
од Установе;   

4) капиталне издатке;  
5) заштиту и безбедност деце, у складу са прописаним 

мерама из члана 108. Закона; 
6) друге текуће расходе, осим оних за које се средства 

обезбеђују у буџету Републике Србије. 
 

Члан 7. 
 Скупштина града Сомбора:  

- даје сагласност на Статут Установе, статусне промене, 
промену делатности и почетак и завршетак радног времена у 
Установи;  

- доноси акт о мрежи предшколских установа  на основу 
критеријума које утврди Влада; 

- именује и разрешава чланове Управног одбора;  
- предузима мере којима се обезбеђују услови да Установа 
обавља своју делатност; 
- разматра и усваја извештаје о раду Установе. 
Градоначелник града Сомбора:  
- утврђује цену услуга и начин и услове регресирања 

трошкова боравка деце у Установи;  
- разматра извештај за претходну радну годину и програм 

рада и даје сагласност на планирана материјална средства за његово 
остваривање; 

- утврђује мањи, односно највише 20% већи број деце од 
броја који се уписује у васпитну групу, у складу са критеријумима, 
које прописује Министар просвете, ако не постоји могућност за 
формирање васпитних група у складу са чланом 30. посебног Закона. 

 
Члан 8. 

Оснивач, односно орган којег овласти, има право да 
наложи контролу пословања Установе и тражи подношење извештаја 
о раду Установе. 

 
Члан 9. 

 Установа има органе управљања, руковођења, стручне и 
саветодавне органе.  

Органи Установе су:  
- Управни одбор; 
- Директор; 
- Стручни органи и тимови; 
- Савет родитеља.  

 
Члан 10. 

Орган управљања Установе је Управни одбор. 
Управни одбор има девет чланова укључујући и 

председника. 
Чланове Управног одбора именује и разрешава Скупштина 

града Сомбора, а председника бирају чланови, већином гласова од 
укупног броја чланова Управног одбора. 

Управни одбор чине по три представника запослених у 
Установи, родитеља и оснивача. 

Чланове Управног одбора из реда запослених предлаже 
Васпитно-образовно веће, а из реда родитеља - Савет родитеља, 
тајним изјашњавањем. 

Поступак предлагања чланова Управног одбора из реда 
запослених и из реда родитеља регулисаће се Статутом Установе. 
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Чланови Управног одбора именују се на период од четири 
године, по поступку утврђеном Законом и Статутом Установе. 

 
Члан 11. 

 Управни одбор Установе:  
1) доноси Статут, Правила понашања у Установи, Пословник о свом 
раду и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и 
систематизацији послова;  
2) доноси Предшколски програм образовања и васпитања, развојни 
план установе, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом 
остваривању, вредновању и самовредновању;  
3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета 
Републике Србије;  
4) доноси финансијски план Установе, у складу са законом;  
5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о 
извођењу екскурзија;  
6) расписује конкурс за избор директора установе; 
7) даје мишљење и предлаже министру избор директора установе; 
8) закључује са директором установе уговор из члана 124.ст.1. Закона 
о основама система образовања и васпитања;  
9) одлучује о правима и обавезама директора установе; 
10) доноси одлуку о проширењу делатности установе; 
11) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева 
васпитања и образовања и стандарда постигнућа и предузима мере за 
побољшање услова рада и остваривање васпитно образовног рада; 
12) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај 
о његовом оствариању; 
13) одлучује по жалби на решење директора; 
14) одлучује о статусној промени уз сагласност оснивача; 
15) одлучује и о промени назива и седишта установе уз сагласност 
Министарства; 
16) учествује у самовредновању квалитета рада установе; 
17) усваја извештај о самовредновању квалитета рада установе; 
18) одлучује о пословању установе и коришћењу њених средстава; 
19) одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, простора 
предшколске установе уз сагласност оснивача; 
20) доноси одлуке по предлозима Савета родитеља , даје одговоре на 
питања и изјашњава се о ставовима које му упућује тај орган; 
21) усваја извештај о раду директора и извештаје о раду установе; 
22) обавља и друге послове, у складу са законом , актом о оснивању и 
Статутом. 

 
Члан 12. 

Директора именује министар , уз предходно прибављену 
сагласност надлежног органа аутономне покрајине.  

Уколико надлежни орган аутономне покрајине не достави 
сагласност у року од 15 дана од дана пријема захтева, сматра се да је 
сагласност дата. 

Директор установе бира се на основу конкурса, а по 
поступку и под условима прописаним законом и статутом установе. 

Директор установе бира се на период од четири године, а 
мандат му тече од дана ступања на дужност. 

 
Члан 13. 

Директор руководи радом Установе 
Директор је одговоран за законитост рада и за успешно 

обављање делатности Установе.  
Осим послова утврђених Законом и Статутом Установе, 

директор:  
1) заступа и представља установу; 
2) даје пуномоћје за заступање установе; 
3) планира и организује остварење предшколског програма и 

свих активности установе; 
4) је одговоран за обезбеђење квалитета, самовредновање, 

стварање услова за спровођење спољашњег вредновања, 
остваривање стандарда постигнућа и унапређење 
квалитета образовно васпитног рада; 

5) је одговоран за остваривање развојног плана установе; 
6) одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским 

планом и одговара за одобравање и наменско коришћење 
тих средстава, у складу са законом; 

7) сарађује са органима јединице локалне самоуправе, 
организацијама и удружењима; 

8) даје овлашћење лицу које ће га замењивати у случају 
његове одсутности или спречености да обавља дужност; 

9) организује и врши инструктивно-педагошки увид и прати 
квалитет васпитно-образовног рада и педагошке праксе и 
преузима мере за унапређење и усавршавање рада 
васпитача и стручних сарадника; 

10) планира и прати стручно усавршавање запослених и 
спроводи поступак за стицање звања васпитача и стручних 
сарадника; 

11) је одговоран за регуларност спровођења свих испита у 
установи у складу са прописима; 

12) предузима мере у случајима повреда забрана из члана 110-
113. Закона о основама система образовања и васпитања 

13) предузима мере ради извршавања налога просветног 
инспектора и предлога просветног саветника као и других 
инспекцијских органа; 

14) образује стручна тела и тимове , усмерава и усклађује рад 
стручних органа у установи; 

15) сазива и руководи седницама васпитно-образовног већа без 
права одлучивања ; 

16) сарађује са родитељима, односно, другим законским 
заступницима деце и саветима родитеља; 

17) подноси извештај органу управљања, најмање два пута 
годишње, о свом раду и раду установе; 

18) одлучује о правима, обавезама и одговорностима 
запослених , у складу са овим и другим законом; 

19) доноси општи акт о организацији и систематизацији 
послова, у складу са  законом; 

20) обавља и друге послове у складу са законом и статутом. 
 
Директор Установе за свој рад одговара министру, 

покрајинском секретару и управном одбору. 
 

Члан 14. 
 Дужност директора престаје : истеком мандата, на лични 
захтев, навршавањем 65. године живота и разрешењем. 
 Одлуку о престанку дужности директора доноси министар 
уз предходно прибављену сагласност покрајинског секретара. 
 

Члан 15. 
 Вршиоца дужности директора установе, именује 
покрајински секретар, до избора новог директора, у року од осам 
дана од дана наступања разлога за именовање вршиоца дужности 
директора. 
 За вршиоца дужности директора установе може да буде 
именовано лице које испуњава прописане услове за директора 
установе, осим положеног испита за директора установе, и то до 
избора директора , а најдуже шест месеци. 
 Након престанка дужности, вршилац дужности директора 
има право да се врати на послове које је обављао пре именовања. 
 Права, обавезе и одговорности директора установе односе  
и на вршиоца дужности директора установе. 
 Установа може да има помоћника директора, у складу са 
нормативом којим се утврђују критеријуми и стандарди за 
финансирање установе . 
 Помћник директора организује, руководи и одговоран је за 
педагошки рад установе , координира рад стручних актива и других 
стручних органа установе и обавља друге послове , у складу са 
статутом установе. 
 

Члан 16. 
 Стручни органи Установе су: Васпитно-образовно веће, 
Педагошки колегијум, Стручни активи васпитача и медицинских 
сестара, Актив за развојно планирање, Тим за инклузивно образовање 
и други стручни тимови, у складу са Статутом. 
 Надлежност, начин рада и одговорност стручних органа 
утврђује се Статутом Установе, у складу са Законом.  
 

Члан 17. 
Установа има Савет родитеља, као саветодавни орган. 
Структура и број чланова Савета родитеља утврђује се 

Статутом Установе, имајући у виду све облике рада са децом у 
Установи, у складу са Законом. 

 
Члан 18. 

 Савет родитеља: 
1) предлаже представнике родитеља,односно других законских 
заступника деце у Управни одбор;  
2) предлаже свог представника у стручни актив за развојно 
планирање и у друге тимове Установе;  
3) предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање васпитно-
образовног рада;  
4) разматра предлог предшколског програма,  развојног плана, 
годишњег плана рада, извештаја о њиховом остваривању, 
вредновању и о самовредновању;  
5) разматра намену коришћења средстава од донација и од 
проширене делатности Установе;  
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6) предлаже Управном одбору намену коришћења средстава 
прикупљених од родитеља;  
7) разматра и прати услове за рад Установе, услове за одрастање, 
безбедност и заштиту деце;  
8) учествује у поступку прописивања мера, начина и поступака 
заштите и безбедности деце за време боравка у установи и свих 
активности којих организује установа;  
9) даје сагласност на програм и организовање екскурзије и разматра 
извештај о њиховом остваривању;  
10) предлаже представника и његовог заменика за општински савет 
родитеља; 
11) поноси пословник о свом раду; 
12) разматра и друга питања утврђена Статутом.  

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује 
Управном одбору, директору и стручним органима Установе.  

Начин избора Савета родитеља Установе уређује се 
Статутом, а рад Пословником Савета.  

 
Члан 19. 

Запослени у Установи остварују право на штрајк у складу 
са Законом о штрајку, под условом да се обезбеди минимум процеса 
рада, који представља боравак, негу, чување и исхрану деце. 

Установа је дужна да за време штрајка обезбеди рад у свим 
објектима, који се састоји у : 

- пријему деце; 
- организовању збрињавања деце у смислу 

организовања слободних активности; 
- пружању пуне неге; 
- исхрани деце за време боравка у Установи. 
Начин обезбеђивања услова из става 2. овог члана утврђује 

директор по прибављеном мишљењу штрајкачког одбора. 
 

Члан 20. 
 Обавезује се Предшколска установа „Вера Гуцуња“ 
Сомбор да у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке 
усагласи Статут, организацију и начин рада са овом Одлуком, 
Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о 
предшколском васпитању и образовању. 
 

Члан 21. 
Управни одбор и директор Установе именовани пре 

ступања на снагу ове Одлуке обављаће послове из своје надлежности 
до истека мандата. 

 
Члан 22. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о оснивању Предшколске установе „Вера Гуцуња“ Сомбор 
(„Сл. лист града Сомбора“, бр. 12/2010).  

 
Члан 23. 

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

 
 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број: 022-43/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 03.08.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
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144. На основу члана 189. став 1. тачка 5. Закона о 

основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 
88/2017 и 27/2018-др.закони), члана 11. став 1. тачка 8., став 3. и 4. 
Закона о финансијској подршци породици са децом ("Сл. гласник 
РС", бр. 113/2017), члана 4. Правилника о додатној образовној, 
здравственој и социјалној подршци детету и ученику ("Сл. гласник 
РС", бр. 63/2010) и члана 38. став 1. тачка 6. Статута града Сомбора 
("Сл. лист града Сомбора" бр. 22/2016-пречишћен текст), Скупштина 
града Сомбора на 27. седници одржаној дана 03.08.2018. године, 
доноси 

 
 

ОДЛУКУ 
O ОСНОВНОЈ И ДОДАТНОЈ ПОДРШЦИ  

ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ 
 

I  УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

Овом Одлуком се утврђује начин остваривања права на 
основну подршку детету и ученику са пребивалиштем на територији 
града Сомбора у области предшколског, основног и средњег 
образовања за које се средства обезбеђују у буџету града Сомбора. 

Овом Одлуком се утврђују и мере додатне подршке и 
начин њиховог остваривања за дете и ученика са пребивалиштем на 
територији града Сомбора у области предшколског, основног и 
средњег образовања, а у складу са планираним средствима у буџету 
града Сомбора за сваку буџетску годину. 

 
II  МЕРЕ ОСНОВНЕ И ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ И 
УЧЕНИКУ 
 

Члан 2. 
 Основна подршка детету и ученику у смислу ове Одлуке 
подразумева: 

- обезбеђивање превоза деце и њихових пратилаца 
ради похађања припремног предшколског програма 
на удаљености већој од два километра 

- обезбеђивање превоза ученика основне школе на 
удаљености већој од четири километра од седишта 
школе 

- обезбеђивање превоза, смештаја и исхране деце и 
ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом и 
њихових пратилаца, без обзира на удаљеност места 
становања од школе 

- обезбеђивање бесплатног боравка деце из 
материјално угрожених породица, деце без 
родитељског старања, деце трећег, односно четвртог 
реда рођења исте мајке и деце са сметњама у развоју у 
предшколској установи 

  
Додатна подршка детету и ученику у смислу ове Одлуке 
подразумева: 

- обезбеђивање превоза деце и ученика са сметњама у 
развоју и њихових пратилаца ради пружања 
индивидуалних третмана 

- обезбеђивање превоза ученика средњих школа 
- обезбеђивање превоза ученика Школе за основно 

образовање одраслих 
- обезбеђивање бесплатне ужине и исхране ученика у 

продуженом боравку 
- обезбеђивање накнаде дела трошкова боравка деце у 

предшколској установи чији је оснивач друго правно 
или физичко лице на територији града Сомбора 
 
 

III  УСЛОВИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ОСНОВНЕ И ДОДАТНЕ 
ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ И    УЧЕНИКУ 

 
1. ПРЕВОЗ ДЕЦЕ И ЊИХОВИХ ПРАТИЛАЦА РАДИ 

ПОХАЂАЊА ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ 
ПРОГРАМА НА УДАЉЕНОСТИ ВЕЋОЈ ОД ДВА 
КИЛОМЕТРА 
 

Члан 3. 
 Право на обезбеђивање превоза ради похађања припремног 
предшколског програма на удаљености већој од два километра имају 
деца која припремни предшколски програм похађају као обавезни у 
години пред полазак у школу, као и њихов пратилац. 
 

Члан 4. 
  Право из члана 3. ове Одлуке остварује се обезбеђивањем 
бесплатне аутобуске карте/превоза код изабраног превозника од 
стране предшколске установе или надокнадом трошкова превоза у 
висини цене месечне аутобуске карте на релацији од места становања 
до места установе у којој дете борави, сразмерно броју дана у радној 
години. 
 Поступак за остваривање права на надокнаду трошкова 
превоза из става 1. овог члана прописује се Правилником за 
остваривање права на основну и додатну подршку детету и ученику 
(у даљем тексту: Правилник), који доноси Градско веће града 
Сомбора. 
 

2. ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ НА 
УДАЉЕНОСТИ ВЕЋОЈ ОД ЧЕТИРИ КИЛОМЕТРА ОД 
СЕДИШТА ШКОЛЕ 
 

Члан 5. 
 Право на обезбеђивање превоза ученика основне школе 
имају сви ђаци који похађају школу чија је удаљеност од места 
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становања већа од четири километра, ако на тој удаљености нема 
школе.  
 

Члан 6. 
  Право из члана 5. ове Одлуке остварује се обезбеђивањем 
бесплатне аутобуске карте/превоза код изабраног превозника од 
стране школе или надокнадом трошкова превоза у висини цене 
месечне аутобуске карте на релацији од места становања до места 
седишта школе. 
 Поступак за остваривање права на надокнаду трошкова 
превоза из става 1. овог члана прописује се Правилником. 
 

3. ПРЕВОЗ, СМЕШТАЈ И ИСХРАНА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА 
СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ЊИХОВИХ 
ПРАТИЛАЦА 
 

Члан 7. 
 Деца са сметњама у развоју која похађају припремни 
предшколски програм као обавезни у години пред полазак у школу, 
као и ученици са сметњама у развоју који похађају основну или 
средњу школу и њихови пратиоци имају право на обезбеђивање 
превоза, смештаја и исхране. 

Члан 8. 
 Право на превоз из члана 7. ове Одлуке остварује се 
обезбеђивањем бесплатне аутобуске карте/превоза код изабраног 
превозника од стране предшколске установе/школе или надокнадом 
трошкова превоза за дете, ученика и пратиоца у висини цене месечне 
аутобуске карте на релацији од места становања до места седишта 
школе, сразмерно броју дана у школској години, или у висини цене 
аутобуске карте на истој релацији у дане викенда, а сразмерно броју 
викенда у месецу, уколико се ученик налази на интернатском 
смештају. 
 Право на смештај из члана 7. ове Одлуке остварује се 
обезбеђивањем бесплатног смештаја у интернату специјалне школе 
са територије града Сомбора или плаћањем трошкова смештаја по 
фактурама школама са интернатским смештајем на територији 
Републике Србије, које имају седиште изван територије града 
Сомбора, уколико на територији града нема одговарајуће школе. 
 Право на исхрану из члана 7. ове Одлуке остварује се 
обезбеђивањем бесплатне исхране, уколико се организује у оквиру 
установе. 
 Поступак за остваривање права на надокнаду трошкова 
превоза, плаћање трошкова смештаја и бесплатну исхрану прописује 
се Правилником. 
 

4. БЕСПЛАТАН БОРАВАК ДЕЦЕ ИЗ МАТЕРИЈАЛНО 
УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА, ДЕЦЕ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ 
СТАРАЊА, ДЕЦЕ ТРЕЋЕГ, ОДНОСНО ЧЕТВРТОГ РЕДА 
РОЂЕЊА ИСТЕ МАЈКЕ И ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У 
РАЗВОЈУ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 
 

Члан 9. 
 Деца из породица које су корисници новчане социјалне 
помоћи, деца без родитељског старања, деца трећег, односно 
четвртог реда рођења исте мајке и деца са сметњама у развоју имају 
право на бесплатан боравак у Предшколској установи "Вера Гуцуња" 
Сомбор, уколико ово право нису остварила на други начин. 
 Право из члана 9. ове Одлуке остварује се по поступку 
прописаном Правилником.  
 

5. ПРЕВОЗ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У 
РАЗВОЈУ И ЊИХОВИХ ПРАТИЛАЦА РАДИ ПРУЖАЊА 
ИНДИВИДУАЛНИХ ТРЕТМАНА 

 
Члан 10. 

 У циљу несметаног похађања припремног предшколског 
програма у предшколској установи или наставе у редовној школи, 
обезбеђује се право на накнаду трошкова превоза деце и ученика са 
сметњама у развоју и њихових пратилаца са територије града 
Сомбора у ШОСО“Вук Караџић“Сомбор ради пружања 
дефектолошке подршке кроз индивидуалне третмане деци и 
ученицима са сметњама у развоју, а у складу са мишљењем 
Интерресорне комисије. 

Члан 11. 
 Право на надокнаду трошкова превоза из члана 10. ове 
Одлуке остварује се у висини цене аутобуске карте на релацији од 
места становања до места седишта школе, сразмерно броју потребних 
третмана недељно. 
 Поступак за остваривање права на надокнаду трошкова 
превоза из става 1. овог члана прописује се Правилником. 
 

6. ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА 
 

Члан 12. 
 Ученици средњих школа из насељених места са територије 
града Сомбора, као и ученици који похађају средњу школу са 
седиштем на територији која се граничи са територијом града 
Сомбора (Кула, Оџаци, Апатин, Суботица и Бачка Топола)  имају 
право на регресирање трошкова превоза од места становања до 
седишта школе у проценту који решењем утврђује градско веће града 
Сомбора за сваку школску годину, односно у целости уколико су из 
породица које су корисници новчане социјалне помоћи или су без 
родитељског старања. 
 

Члан 13. 
 Право на превоз из члана 12. ове Одлуке за ученике који 
похађају средњу школу на територији града Сомбора остварује се 
обезбеђивањем бесплатне или регресиране аутобуске карте код 
изабраног превозника од стране града Сомбора,  а за ученике који 
похађају средње школе изван територије града надокнадом дела 
трошкова превоза у одређеној висини цене месечне аутобуске карте 
на релацији од места становања до места седишта школе, сразмерно 
броју дана у школској години. 
 Поступак за остваривање права на надокнаду трошкова 
превоза из става 1. овог члана прописује се Правилником. 
 

7. ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ 
 

Члан 14. 
 Ученици Школе за основно образовање одраслих, који 
станују на територији насељених места имају право на бесплатан 
превоз до навршених 18 година живота. 
Поступак за остваривање права прописује се Правилником. 
 

8. БЕСПЛАТНА УЖИНА И ИСХРАНА УЧЕНИКА У 
ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ 
 

Члан 15. 
 Ученици основне школе, који су из породица које су 
корисници новчане социјалне помоћи или су без родитељског 
старања имају право на бесплатну ужину, као и исхрану у 
продуженом боравку уколико се иста организује у оквиру школе. 
Поступак за остваривање права на бесплатну ужину из става 1. овог 
члана прописује се Правилником. 
 

9 .ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДЕЛА НАКНАДЕ ТРОШКОВА БОРАВКА 
ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 
ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА СОМБОРА 

 
Члан 16. 

Право на накнаду дела трошкова боравка деце у 
предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко 
лице (у даљем тексту:приватна предшколска установа) на територији 
града Сомбора и која поседује решење о верификацији издато од 
стране надлежног Министарства, може да оствари родитељ, 
старатељ, усвојитељ или хранитељ који има пребивалиште на 
територији града Сомбора и чије је дете уписано у приватну 
предшколску установу. 

Члан 17. 
Месечна економска цена боравка деце у Предшколској 

установи“Вера Гуцуња“Сомбор, појединачно учешће корисника у 
месечној економској цени, као и висина износа који се признаје као 
основ за обрачун дела трошкова боравка деце у приватној 
предшколској установи утврђује се Решењем Градског већа. 

Поступак за остваривање права из члана 16.ове Одлуке 
прописује се Правилником 
 
IV  ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА 
 

Члан 18. 
 У буџету града Сомбора обезбеђују се у целости средства 
за остваривање основне подршке детету и ученику, док се мере 
додатне подршке обезбеђују до висине средстава опредељених 
буџетом за сваку буџетску годину. 
 
V  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 19. 
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 Правилник за остваривање права на основну и додатну 
подршку детету и ученику градоначелник града Сомбора ће донети у 
року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 20. 
 Корисници права из Одлуке о основној и додатној 
подршци детету и ученику („Сл.лист града Сомбора“,бр.12/2012 и 
2/2013), који су право остварили за школску 2017/2018. годину, 
настављају да га користе до истека рока на који им је право признато.
  
 
 

Члан 21. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о 
основној и додатној подршци детету и ученику ("Сл. лист града 
Сомбора", бр. 12/2012 и 2/2013). 
 
 

Члан 22. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града Сомбора", а примењује се 
почев од 01.09.2018.године. 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број: 560-101/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана:03.08.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 

 
 
 
 
145. 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 27. седници одржаној дана 
03.08.2018.год., д о н е л а 

 
О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА РИЂИЦА 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком доносе се Измене и допуне Плана 
генералне регулације насељеног места Риђица (у даљем тексту  
Измене и допуне Плана генералне регулације). 
  

Члан 2. 
 Простор измена и допуна Плана генералне регулације 
насељеног места Риђица почиње на северу у тачки брoj 1 која се 
налази на тромеђи парцела број 3652, 107 (парцела пута) и 6441 
(парцела пута). 
 Од тачке број 1, граница се протеже у правцу југоистока 
пратећи североисточне међе парцела број 107 (парцела пута), 108 и 
109, до тачке број 2, која се налази на четворомеђи парцела број 3650, 
109, 1726 (парцела реке) и 6386 (парцела канала). 
 Од тачке број 2, граница наставља у правцу запада пратећи 
северну међу парцеле број 1726 (парцела реке), до тачке број 3, која 
се налази на тромеђи парцела број 1726 (парцела реке), 89/2 и 89/1. 
 Од тачке број 3, граница се ломи у правцу југа и прати 
изломљену линију западне међе парцеле број 117, односно источне 
међе парцеле број 116, до тачке број 4. Тачка број 4 се налази на 
тромеђи парцела број 1736 (парцела канала), 116 и 117 (парцела 
шуме). 
 Од тачке број 4, граница се ломи у правцу истока пратећи 
северну међу парцеле број 1736 (парцела пута), до парцеле број 1738 
(парцела пута), а затим у истом правцу сече парцелу 1738, до тачке 
број 5, која се налази на југозападној међи парцеле 3560. 
 Од тачке број 5, граница наставља у правцу југоистока 
пратећи североисточне међе парцела број 1738 (парцела улице) и 
1744 (парцела улице), до тачке број 6, која се налази у најисточнијем 
углу парцеле број 1744 (парцела улице). 
 Од тачке број 6, граница се ломи у правцу југозапада 
пратећи југоисточну међу парцеле број 1744 (парцела улице), до 
тачке број 7. Тачка број 7 се налази на четворомеђи парцела број 1744 
(парцела улице), 5404, 6427 (парцела пута) и 1741 (парцела улице). 
 Од тачке број 7, граница се ломи у правцу југозапада 
пратећи северозападну међу парцеле број 6427 (парцела пута), до 

тачке број 8, која се налази на тромеђи парцела број 1741 (парцела 
улице), 1746 (парцела пута) и 6427 (парцела пута). 
 Од тачке број 8, граница се ломи у правцу југоистока 
пратећи југозападну међу парцеле број 6427 (парцела пута), до тачке 
број 9, која се налази у најисточнијем углу парцеле број 1181. 
 Од тачке број 9, граница се ломи у правцу југозапада 
пратећи југоисточне међе парцела број 1181 (парцела пута), до тачке 
број 10, која се налази на четворомеђи парцела број 6516 (парцела 
пута), 1182 (парцела пута), 1183 и 5191 
 Од тачке број 10, граница се ломи у правцу југоистока 
пратећи југозападну међу парцеле број 6516 (парцела пута), до тачке 
број 11, која се налази на тромеђи парцела број 6516 (парцела пута), 
5189 и 5190. 
 Од тачке број 11, граница се протеже у правцу југозапада 
пратећи југоисточну међу парцеле број 5190, до парцеле број 6515 
(парцела пута), а затим сече парцелу број 6515 (парцела пута) до 
тачке број 12, која се налази на тромеђи парцела број 6515 (парцела 
пута), 5054 и 5056. 
 Од тачке број 12, граница скреће у правцу северозапада 
пратећи по благо изломљеној линији југозападне међе парцела број 
6515 (парцела пута) и 1746 (парцела пута), до тачке број 13, која се 
налази у најсевернијој тачки међе парцеле број 5046. 
 Од тачке број 13, граница се протеже у правцу југозапада 
пратећи по благо изломљеној линији северозападну међу парцеле 
број 5046, до парцеле број 6397 (парцела канала), а затим наставља у 
истом правцу дуж северозападне међе парцеле број 6397, до тачке 
број 14. Тачка број 14 се налази на четворомеђи парцела број 6397, 
5043, 6419 (парцела пута) и 1747 (парцела канала). 
 Од тачке број 14, граница наставља у правцу југозапада 
пратећи југоисточну међу парцеле број 6419 (парцела пута), до тачке 
број 15, која се налази у најјужнијем углу парцеле број 6419 (парцела 
пута). 
 Од тачке број 15, граница се ломи у правцу југоистока 
пратећи североисточну међу парцеле број 1724 (парцела пута), до 
тачке број 16, која се налази на североисточној међи парцеле број 
1724 , у тачки лома границе у правцу југоистока. 
 Од тачке број 16, граница се ломи у правцу југоистока дуж 
североисточне међе парцеле број 1724 (парцела пута), до тачке број 
17, која се налази на четворомеђи парцела број 1724, 5037, 5039 и 
6514 (парцела пута). 
 Од тачке број 17, граница скреће у правцу југозапада 
пратећи југоисточне међе парцела број 1725 и 1724, до тачке број 18, 
која се налази на тромеђи парцела број 4950/1, 1725 и 1718 (парцела 
пута). 
 Од тачке број 18, граница се протеже у правцу југоистока 
дуж североисточне међе парцеле број 1718 (парцела пута), до тачке 
број 19, која се налази на четворомеђи парцела број 1718, 6513 
(парцела пута), 4952 и 4953/1. 
 Од тачке број 19, граница се ломи у правцу југозапада 
пратећи југоисточну међу парцеле број 1718 (парцела пута), до тачке 
број 20, која се налази на тромеђи парцела број 1718, 4946 и 6418 
(парцела пруге). 
 Од тачке број 20, граница се ломи у правцу северозапада 
пратећи североисточну међу парцеле број 6418 (парцела железничке 
пруге), до тачке број 21, која се налази на тромеђи парцела број  6418, 
1703 (парцела улице) и 1702/2. 
 Од тачке број 21, граница наставља у правцу северозапада 
пратећи североисточне међе парцела број 6418 (парцела железничке 
пруге) и 1728 (парцела пруге), до тачке број 22, која се налази на 
четворомеђи парцела број 1728, 1693, 1694 и 1755/1 (парцела улице). 
 Од тачке број 22, граница се протеже у правцу 
северозапада дуж североисточне међе парцеле број 1728 (парцела 
железничке пруге), до парцеле број 1454/1, а затим се граница ломи у 
правцу југозапада и сече парцелу број 1728 на северозападни и 
југоисточни део, до парцеле број 4723/1.  Потом граница прати по 
благо изломљеној линији североисточну међу парцеле број 4723/1, до 
тачке број 23, која се налази у најсевернијој тачки међе парцеле број 
4723/1. 
 Од тачке број 23, граница се ломи у правцу југозапада 
пратећи северозападну међу парцеле број 4723/1, до тачке број 24, 
која се налази на четворомеђи парцела број 4708, 6496/2 (парцела 
пута), 4723/1 и 1398. 
 Од тачке број 24, граница се ломи у правцу северозапада 
пратећи североисточну међу парцеле број 4708, до тачке број 25, која 
се налази на тромеђи парцела број 4708, 1398 и 1396. 
 Од тачке број 25, граница наставља у правцу југозапада 
пратећи југоисточну међу парцеле број 1396, до тачке број 26, која се 
налази у најјужнијој тачки парцеле број 1396. 
 Од тачке број 26, граница се протеже у правцу севера 
пратећи по изломљеној линији источну међу парцеле број 6385 
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(парцела канала), до тачке број 27, која се налази у најсевернијој 
тачки парцеле број 1366. 
 Од тачке број 27, гарница се ломи у правцу североистока 
пратећи северозападну међу парцеле број 1365, до тачке број 28, која 
се налази у најзападнијој тачки међе парцеле број 1364. 
 Од тачке број 28, граница наставља у правцу северозапада 
дуж југозападних међа парцела број 1756 (парцела пута), 704 и 705, 
до тачке број 29, која се налази у најзападнијој тачки међе парцеле 
број 705. 
 Од тачке број 29, граница се протеже у правцу 
североистока пратећи југоисточну међу парцеле број 1727 (парцела 
реке), до тачке број 30, која се налази на тромеђи парцела број 713, 
714 и 1727 (парцела реке). 
 Од тачке број 30, граница наставља у правцу северозапада 
пратећи североисточну међу парцеле број 1727 (парцела реке), до 
тачке број 31, која се налази на тромеђи парцела број 717/2, 718 и 
1727 (парцела реке). 
 Од тачке број 31, граница се ломи у правцу севера пратећи 
источну међу парцеле број 1727 (парцела реке), до тачке број 32, која 
се налази на северозападној међи парцеле број 719, на растојању од 
26 м од парцеле број 718. 
 Од тачке број 32, граница се ломи у правцу југозапада, 
сече парцелу број 1727 (парцела реке) до парцеле број 703, а затим 
прати северозападну међу парцеле број 703, до тачке број 33, која се 
налази у југозападном углу парцеле број 702/2. 
 Од тачке број 33, граница се протеже у правцу 
северозапада пратећи североисточну међу парцеле број 703, до тачке 
број 34, која се налази на тромеђи парцела број 703, 702/1 и 697 
(парцела улице). 
 Од тачке број 34, граница се ломи у правцу југозапада 
пратећи северозападну међу парцела број 703, 6422 (парцела 
железничке пруге) и 3817, до тачке број 35, која се налази на тромеђи 
парцела број 3817, 696 (парцела улице) и 6491 (парцела пута). 
 Од тачке број 35, граница се протеже у правцу 
северозапада пратећи југозападне међе парцела број 696 (парцела 
улице), 695 и 694/4, до тачке број 36, која се налази на тромеђи 
парцела број 694/4, 3812 и 3809. 
 Од тачке број 36, граница се ломи у правцу североистока 
пратећи по благо изломљеној линији северозападну међу парцеле 
број 694/4, до тачке број 37, која се налази на северозападној међи 
парцеле број 694/4, на растојању од 10 м од парцеле број 694/3. 
 Од тачке број 37, граница се ломи у правцу северозапада 
пратећи југозападну међу северног дела парцеле број 694/4, до тачке 
број 38, која се налази на југозападној међи северног дела парцеле 
број 694/4, у тачки лома, на растојању од 34 м од тачке број 37. 
 Од тачке број 38, граница се ломи у правцу североистока 
пратећи по изломљеној линији северозападну међу парцеле број 
694/4, до тачке број 39, која се налази у североисточном углу дела 
парцеле број 694/4. 
 Од тачке број 39, граница се ломи у правцу југоистока 
пратећи североисточну међу дела парцеле број 694/4, до тачке број 
40, која се налази на североисточној међи дела парцеле број 694/4, у 
тачки лома, на растојању од 43 м од парцеле број 6481 (парцела 
пута). 
 Од тачке број 40, граница се протеже у правцу 
североистока пратећи северозападну међу парцеле број 694/4, до 
тачке број 41, која се налази на тромеђи парцела број 694/4, 6481 
(парцела пута) и 694/2. 
Од тачке број 41, граница се ломи у правцу југоистока пратећи 
североисточну међу парцеле број 694/4, до тачке број 42, која се 
налази на тромеђи парцела број 694/4, 693/2 (парцела улице) и 6481 
(парцела пута). 
 Од тачке број 42, граница се ломи у правцу североистока 
пратећи по благо изломљеној линији југоисточне међе парцела број 
2753/2, 6421 (парцела железничке пруге) и 6481 (парцела пута), до 
тачке број 43, која се налази у најсевернијој тачки међе парцеле број 
691/1. 
 Од тачке број 43, граница се протеже у правцу југоистока 
пратећи североисточну међу парцеле број 691/1, до тачке број 44, која 
се налази у најјужнијој тачки међе парцеле број 2753/2. 
 Од тачке број 44, граница се ломи у правцу североистока 
дуж југоисточних међа парцела број 2753/2, 2753/1, 2755/2 и 2755/3, 
до тачке број 45, која се налази на тромеђи парцела број 2755/3, 688/3 
и 687/2.  
 Од тачке број 45, граница се ломи у правцу севера пратећи 
источну међу парцеле број 2755/3, до тачке број 46, која се налази у 
најсевернијој тачки парцеле број 2755/3. 
Од тачке број 46, граница наставља у правцу североистока и прати 
југоисточну међу парцеле број 2757, до тачке број 47, која се налази 
на тромеђи парцела број 2757, 686 и 677 (парцела улице). 

 Од тачке број 47, граница се ломи у правцу северозапада 
пратећи југозападну међу парцеле број 677 (парцела улице), до тачке 
број 48, која се налази на тромеђи парцела број 677, 2748 и 6480 
(парцела пута). 
 Од тачке број 48, граница се ломи у правцу североистока 
пратећи северозападне међе парцела број 677 (парцела улице), 667, 
666, 665 и 664/1, до тачке број 49, која се налази на северозападној 
међи југозападног дела парцеле број 664/1, у тачки лома границе 
предметне парцеле у правцу севера. 
 Од тачке број 49, граница се ломи у правцу севера пратећи 
западну међу парцеле број 664/1, до тачке број 50, која се налази на 
западној међи парцеле број 664/1, у тачки лома границе предметне 
парцеле у правцу североистока. 
 Од тачке број 50, граница наставља у правцу североистока 
пратећи северозападну међу парцеле број  664/1, до тачке број 51, 
која се налази на југоисточној међи парцеле број 6383 (парцела 
канала), у тачки лома границе у правцу истока. 
 Од тачке број 51, граница се протеже у правцу 
североистока пратећи југоисточну међу парцеле број 6383 (парцела 
канала), до тачке број 52, која се налази на тромеђи парцела број 
6383, 1765 (парцела улице) и 382 (парцела канала). 
 Од тачке број 52, граница скреће у правцу северозапада  
пратећи југозападну међу парцеле број 382 (парцела канала), до тачке 
број 53, која се налази на тромеђи парцела број 6383 (парцела 
канала), 382 и 6401 (парцела канала). 
 Од тачке број 53, граница се протеже у правцу 
североистока пратећи југоисточне међе парцела број 6401 (парцела 
канала), 2978, 2976 и 2979, до тачке број 54, која се налази на 
тромеђи парцела број 2979, 363 (парцела улице) и 369. 
 Од тачке број 54, граница се ломи у правцу северозапада 
дуж североисточне међе парцеле број 2979, до тачке број 55, која се 
налази у најсевернијој тачки међе парцеле број 2979. 
 Од тачке број 55, граница се протеже у правцу истока дуж 
северних међа парцела број 363 (парцела улице) и 364, до тачке број 
56, која се налази у најсевернијој тачки међе парцеле број 363. 
 Од тачке број 56, граница се ломи у правцу југоистока 
пратећи по изломљеној линији североисточне међе парцела број 363 
(парцела улице), 1727 (парцела реке) и 1764 (парцела улице), до тачке 
број 57, која се налази на југозападној међи парцеле број 6398 
(парцела канала) , у тачки лома границе у правцу североистока. 
 Од тачке број 57, граница се протеже у правцу 
североистока пратећи југоисточну међу парцеле број 6398 (парцела 
канала), до тачке број 58, која се налази на југоисточној међи  
парцеле број 6398, у тачки лома границе предметне парцеле у правцу 
југоистока. 
 Од тачке број 58, граница се ломи у правцу југоистока 
пратећи југозападну међу парцеле број 6398 (парцела канала), до 
тачке број 59, која се налази у најјужнијој тачки парцеле број 6398. 
 Од тачке број 59, граница се ломи у правцу североистока 
пратећи југоисточне међе парцела број 6398 (парцела канала), 3659, 
3657, 3658 и 6426 (парцела пута), до тачке број 60, која се налази на 
четворомеђи парцела број 107 (парцела улице), 3655, 6426 (парцела 
пута) и 1733 (парцела улице). 
 Од тачке број 60, граница се протеже у правцу 
североистока пратећи северозападну међу парцеле број 107 (парцела 
улице), до тачке број 1. 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове Одлуке је Нацрт Измена и допуна Плана 
генералне регулације насељеног места Риђица, број техничког 
дневника  49/17 из октобра 2017.год., израђен од стране  ЈКП 
"Простор" Сомбор.  
 

Члан 4. 
 Циљ израде Измена и допуна Плана генералне регулације 
насељеног места Риђица је преиспитивања границе обухвата 
грађевинског подручја насељеног места у циљу рационализације 
коришћења грађевинског земљишта, те сагледавање и усклађивање 
правила уређења и грађења ПГР  са правилима дефинисаним 
Просторним планом града Сомбора. Један од основних циљева 
дефинисаних Просторним планом Града Сомбора је обнова и 
уређење насељених места на одржив и друштвено рационалан начин. 
Неопходна је економска, социјална и еколошка обнова села, којом би 
се омогућили квалитетнији услови живота у руралном подручју и 
повећала заинтересованост младих за рад и останак. Побољшањем 
комуникације између села и центара вишег реда, надоградњом 
постојеће и изградњом нове инфраструктуре и децентрализацијом 
јавних служби града Сомбора села ће се интегрисати у привредни, 
културни и социјални развој подручја.  
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Члан 5. 
 За Измене и допуне Плана детаљне регулације, у складу 
Одлуком о неприступању изради извештаја о стратешкој процени 
утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације на животну 
средину коју доноси надлежни орган за припрему плана бр.501-
31/2016-V од 26.02.2016.год., по претходно прибављеном мишљењу 
органа надлежног за послове заштите животне средине Градске 
управе Града Сомбора бр.501-10/2016-V од 05.02.2016.год. није 
обавезна израда стратешке процене утицаја Измена и допуна Плана 
генералне регулације на животну средину. 
 

Члан 6. 
 Измене и допуне План генералне регулације састоје се из: 
текстуалног дела који се објављује у "Службеном листу града 
Сомбора" и графичких прилога. 
 Текстуални део обухвата следеће делове: I Општа 
документација обрађивача, II Општи део Плана и III Плански део. 
 Графички део плана обухвата следеће прилоге: Оверена 
геореференцирана карта насељеног места Риђица, 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, План водопривредне и комуналне инфраструктуре, План 
електроенергетске и гасоводне, телекомуникационе  и КДС 
инфраструктуре, Синхрон план свих инсталација и Спровођење 
плана. 

 
Члан 7. 

 По доношењу, Измене и допуне Плана генералне 
регулације се, ради потписивања, оверавања и архивирања израђују у 
пет примерака у аналогном и у пет примерака у дигиталном облику. 
 Све примерке Измена и допуна 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.  
 

Члан 8. 
 Потписане Измене и допуне 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 
Плана генералне регулације у аналогном облику и један примерак у 
дигиталном облику чува се у архиви Скуптшине града Сомбора. 
 Два примерка потписаних и оверених Измена и допуна 
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 Плана генералне регулације објављивањем Измена 
и допуна 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 
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:350-56/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 03.08.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 
 

146. 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 27. седници одржаној дана 
03.08.2018.год., донела 

 
О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ  

НАСЕЉЕНОГ МЕСТА СТАПАР 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком доносе се Измене и допуне Плана 
генералне регулације насељеног места Стапар (у даљем тексту: 
Измене и допуне Плана генералне регулације). 
 

Члан 2. 
 Измене и допуне Плана генералне регулације обухватају 
следећи простор обраде: 
 Почиње на северу у тачки брoj 1 која се налази у пресеку 
замишљене продужене западне међне линије парцеле број 3492 са 
северном међном линијом парц.бр. 3522 (парцела канала).  
 Од тачке број 1, граница се протеже у правцу југоистока, 
пратећи југозападну међу парцеле број 3492, до тачке број 2, која се 
налази на тромеђи парцела број 3492, 788 и 763.  
 Од тачке број 2, граница се ломи у правцу североистока и 
прати по благо изломљеној линији северозападне међе парцела број 
788, 789, 791, 3490 и 3489, до тачке број 3. Тачка број 3 се налази на 
тромеђи парцела број 3505, 3489 и 3491 (парцела канала).  
 Од тачке број 3, граница скреће у правцу југоистока, дуж 
југозападне међе парцеле број 3491 (парцела канала), до тачке број 4 
која се налази на четворомеђи парцела број 3478 (парцела пута), 815, 
817 и 798 (парцела пута).  
 Од тачке број 4, граница се граница ломи у правцу 
североистока дуж северозападне границе парцеле број 817, до тачке 
број 5. Тачка број 5 се налази на тромеђи парцела број 3478 (парцела 
пута), 817 и 3477.  
 Од тачке број 5, граница се ломи у правцу југа, дуж 
југозападне међе парцеле број 3477, до тачке број 6, која се налази на 
четворомеђи парцела број 3477, 3476/1, 818 и 819. 
 Од тачке број 6, граница скреће у правцу североистока, 
пратећи северозападну међу парцеле број 3476/1, до тачке број 7, која 
се налази на тромеђи парцела број 3473, 3476/1 и 3477. 
 Од тачке број 7, граница се ломи у правцу југа и прати 
југозападну међу парцеле број 3473, до парцеле број 3466 (парцела 
канала), а затим сече парцелу број 3466, на југозападни и 
североисточни део, све до тачке број 8. Тачка број 8 се налази на 
југоисточној међи парцеле број 3466, на правцу југозападне међе 
парцеле број 3473.  
 Од тачке број 8, граница се протеже у правцу североистока 
дуж југоисточне границе парцеле број 3466 (парцела канала), до 
тачке број 9, која се налази на тромеђи парцела број 3466, 823 и 2482 
(парцела канала). 
 Од тачке број 9, граница се протеже у правцу југоистока, 
пратећи северозападну међу парцеле број 2482 (парцела канала), до 
тачке број 10, која се налази у пресеку правца југозападне међе парц. 
бр. 
2482 (канал) са североисточном границом парц.бр. 2460 (улица). 
 Од тачке број 10, граница се ломи у правцу југоистока, 
пратећи североисточну међу парцеле број 2460 (парцела улице), до 
тачке број 11, која се налази на тромеђи парцела број 2439, 2460 и 
2434. 
 Од тачке број 11, граница се протеже у правцу севера, дуж 
североисточне границе парцеле број 2439, до тачке број 12, која се 
налази на тромеђи парцела број 2434, 2436 и 2439. 
 Од тачке број 12, граница скреће у правцу истока и по 
изломљеној линији прати североисточну међу парцеле број 2434, до 
тачке број 13, која се налази на тромеђи парцела број 2434, 2437 и 
2443 (парцела железничке пруге). 
 Од тачке број 13, граница се протеже у правцу 
северозапада пратећи североисточну међу парцеле број 2437, у 
дужини од 26 м, а затим граница скреће у правцу североистока и сече 
парцелу број 
2443 (парцела железничке пруге) на северозападни и југоисточни део, 
све до тачке број 14. Тачка број 14 се налази на североисточној међи 
парцеле број 2443 , на растојању од 44 м од парцеле број 2444. 
 Од тачке број 14, граница се ломи у правцу северозапада, 
дуж североисточне међе парцеле број 2443 (парцела железничке 
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пруге), до тачке број 15, која се налази на тромеђи парцела број 2451 
(парцела канала), 2449 и 2443.  
 Од тачке број 15, граница се ломи у правцу североистока, 
пратећи по изломљеној линији југоисточну међу парцеле број 2451 
(парцела канала), до тачке број 16, која се налази на југоисточној 
међи парцеле број 2451, у тачки лома границе у правцу североистока. 
 Од тачке број 16, граница се ломи у правцу североистока, 
дуж југоисточне међе парцеле број 2451 (парцела канала), до тачке 
број 17, која се налази на југоисточној међи парцеле број 2451, на 
растојању од 294 м од тачке број 16. 
 Од тачке број 17, граница наставља у правцу североистока 
пратећи југоисточну међу парцеле број 2451 и 5303 (парцеле канала) 
до тачке број 18, која је у најсевернијој тачки парц.бр. 2816. 
 Од тачке број 18, граница се ломи у правцу југа пратећи 
западну међу парцеле број 5303 (парцела канала), у наставку пресеца 
парц.бр. 5332 ( канал) и парц.бр.5353 (пут) до тачке 19 која јена 
северозападној међној линији парц.бр. 5097. 
 Од тачке 19 граница се ломи ка југозападу пратећи 
југоисточну међну линију парц.бр. 5353 до тачке 20 која је у 
четворомеђи парц.бр. 5353 (пут), 2419/1 (улица), 2418 и 5071 (пут). 
 Од тачке број 20, граница се ломи у правцу југоистока 
пратећи источну међу парцеле број 2418 до тачке број 21, која се 
налази на тромеђи парцела број 5071, 2418 и 5083. 
 Од тачке број 21, граница скреће у правцу југозапада дуж 
северозападне међе парцеле број 5083 до парцеле број 5082, а затим 
наставља у правцу југозапада пратећи северозападну међу парцеле 
број 5082 до тачке број 22. Тачка број 22 се налази на тромеђи 
парцела број 5081, 5082 и 2417. 
 Од тачке број 22, граница се протеже у правцу југоистока 
дуж североисточне међе парцеле број 
5081 до тачке број 23, која се налази на североисточној међи парцеле 
број 5081 на растојању од 78 м од тачке број 22. 
 Од тачке број 23, граница се ломи у правцу југозапада и 
сече парцеле број 5081и 5080 на северозападни и југозападни део све 
до тачке број 24. Тачка број 24 се налази на југозападној међи 
парцеле број 5080 на правцу који полази од тачке број 23 а управан је 
на југозападну међу парцеле број 5080. 
 Од тачке број 24, граница скреће у правцу југа пратећи 
југозападну међу парцеле број 5080 до тачке број 25, која се налази 
на растојању од 35 м од тачке 24. 
 Од тачке број 25, граница се ломи у правцу југозапада и 
сече парцеле број 5079, 5078, 5077,5076,5075,5074 и 5073 на 
северозападни и југоисточни део све до тачке број 26, која се налази 
на тромеђи парцела број 5073, 5072 и 2412 ( парцела пруге). 
 Од тачке број 26, граница се ломи у правцу југа и сече 
парц.бр.2412 (парцела железничке пруге) до тачке 27 која је на 
југоисточној тачки парц. бр.2412. 
 Од тачке број 27, граница скреће у правцу југозапада и 
прати југозападну међу парцеле број 2409/1 до тачке број 28, која се 
налази на тромеђи парцела број 2409/1, 2400/2 и 5001. 
 Од тачке број 28, граница се протеже у правцу 
северозапада пратећи североисточну међу парцеле број 2400/2 до 
тачке број 29, која се налази на удаљености од 175 м од тачке број 28. 
 Од тачке број 29, граница се ломи у правцу југозапада и 
сече парцеле број 2400/1 и 2400/2 на северозападни и југоисточни део 
до парцеле број 2400/5, а затим наставља истим правцем пратећи 
северозападну међу парцеле број 2400/5 до парцеле број 2401. 
Граница даље наставља у правцу запада и сече парцелу број 2401 на 
северни и јужни део све до тачке број 30, која је на најсевернијој 
тачки парцеле број 2405. 
 Од тачке 30 граница се ломи према југозападу пратећи 
северозападне међе парцела бр. 2405 и 2406 до тачке 31 која се 
налази на најјужнијој тачки парцеле број 2404. 
 Од тачке број 31, граница скреће у правцу југоистока и по 
благо изломљеној линији прати северозападну међу парцеле број 
2408/1 (парцела гробља) до тачке број 32 која се налази на 
најисточнијој тачки парц.бр.2408/1. 
 Од тачке број 32, граница се протеже у правцу југозапада 
дуж југоисточне међе парцеле број 2408/1 до тачке број 33. Тачка 
број 33 се налази на јужној међи парцеле број 2408/1 у тачки лома 
границе у правцу северозапада. 
 Од тачке број 33, граница се ломи у правцу северозапада 
пратећи југозападну међу парцеле број 2408/1 (парцела гробља) до 
тачке број 34, која се налази на четворомеђи парцела број 2408/1, 
4971, 
2393 и 2408/2. 
 Од тачке број 34, граница скреће у правцу југозапада дуж 
северне међе парцеле број 4971 и 5338 (парцела пута) до парцеле број 
2392 до тачке број 35 која је на северозападној тачки пута, 
парц.бр.5338. 

 Од тачке број 35, граница се ломи у правцу југа пратећи 
североисточну међу парцеле број 2392 до тачке број 36, која се 
налази на тромеђи парцела број 2392, 5338 (парцела пута) и 4896/2 
(парцела пута). 
 Од тачке број 36, граница скреће у правцу југозапада дуж 
северозападне међе парцеле број 4896/2 (парцела пута) до тачке број 
37, која се налази на четворомеђи парцела број 2391, 2392, 4896/2 и 
4900. 
 Од тачке број 37, граница се протеже у правцу 
северозапада пратећи југозападну међу парцеле број 2391 до тачке 
број 38, која се налази на четворомеђи парцела број 2390/2, 2391, 
4904 и 4902. 
 Од тачке број 38, граница се ломи у правцу југозапада 
пратећи по изломљеној линији југоисточну међу парцеле број 2390/2 
(парцела канала) до тачке број 39, која се налази на тромеђи парцела 
број 2390/2, 4922 и 4923. 
 Од тачке број 39, граница наставља у правцу југозапада до 
тачке 40 која је у тромеђи парц.бр. 4924, 2389 и 2390/2. 
 Од тачке број 40, граница се протеже у правцу југоистока и 
прати североисточну међу парцеле 
бр.2389 до тачке 41, која се налази на удаљености од 76 м од тачке 
40. 
 Од тачке 41 граница скреће у правцу југозапада и сече 
парц.бр.4925 и 4926 на њен северозападни и југоисточни део до тачке 
42. 
 Од тачке број 42, граница се протеже у правцу југоистока 
пратећи западну међу парцела број 4926 до тачке број 43, која се 
налази на удаљености 54.5м од тачке 42. 
 Од тачке број 43, граница се ломи у правцу југозапада и 
сече парцеле број 4927, 4928 и 4929 на северозападни и југоисточни 
део до парцеле број 2387/2, граница наставља у истом правцу пратећи 
северозападну међу парцела број 4929, 4930 и 4931 до тачке број 44. 
 Тачка број 44 се налази на тромеђи парцела број 2385, 2384 
и 4931.  
 Од тачке број 44, граница се протеже у правцу југоистока 
дуж североисточне међе парцеле број 2384 до тачке број 45, која се 
налази на југоисточној тачки парцеле број 2384 у тачки лома границе 
у правцу југозапада. 
 Од тачке 45 граница се ломи у правцу југозапада пратећи 
југоисточну међу парц.бр.2384 до тачке 46 која се налази на тромеђи 
парц.бр. 2384, 4932 и 7933 (парцела пута). 
 Од тачке број 46, граница се протеже у правцу 
северозапада пратећи североисточне међе парцела број 4933 (парцела 
пута), 4953 (парцела пута) и 4954 (парцела канала) до тачке број 47. 
Тачка број 47 се налази на четворомеђи парцела број 2479/2 (парцела 
канала), 2479/1 (парцела улице), 2383 и 4954. 
 Од тачке број 47, граница се ломи у правцу југозапада 
пратећи југоисточну међу парцеле број 2383 и 4955 до тачке број 48, 
која је 35.5 м удаљена од тромеђе парцела број 2383, 4954 (парцела 
канала) и 4955. 
 Од тачке број 48, граница се ломи у правцу северозапада и 
сече парц.бр.4955, 4956 и 4957 на југозападни и североисточни део до 
парц.бр.4958 на којој се налази тачка 49. 
 Од тачке број 49, граница скреће у правцу северозапада и 
сече парцеле број 4958, 4959 и 4960 на североисточни и југозападни 
део до парцеле број 4963. Граница наставља истим правцем пратећи 
североисточне међе парцела број 4963, 4964, 4965 и 4966 до тачке 
број 50. Тачка број 50 се налази на четворомеђи пацела број 4966, 
2379, 2378 и 2380. 
 Од тачке број 50, граница се протеже у правцу југозапада 
дуж југоисточне међе парцеле број 2379 до тачке број 51, која се 
налази на јужној међи парцеле број 2379 у тачки лома границе у 
правцу северозапада. 
 Од тачке број 51, граница скреће у правцу северозапада, 
пратећи југозападну међу парцеле број 2379 до тачке број 52, која се 
налази на тромеђи парцела број 2379, 4967 и 4968. 
 Од тачке број 52, граница се ломи у правцу североистока 
дуж северозападне међе парцеле број 2379 до тачке број 55, која се 
налази на четворомеђи парцела број 2379, 2378, 2377 и 4968. 
 Од тачке број 53, граница се протеже у правцу 
северозапада пратећи североисточну међу парцела број 4968 и 4970 
до тачке број 54, која се налази на тромеђи парцела број 4970, 2376 и 
2375/2. 
 Од тачке број 54, граница се ломи у правцу југозапада и 
прати северозападну међу парцеле број 4970 до тачке број 55, која се 
налази на тромеђи парцела број 4970, 4969 и 2375/2. 
 Од тачке 55 граница се ломи у правцу југоистока пратећи 
источну међу парц.бр. 4969 до тачке 56 која је у тромеђи парц.бр. 
4969, 4970 и 4968. 
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 Од тачке 56 граница се ломи на југозапад пратећи јужну 
међу парц.бр. 4969, затим у истом правцу пресеца парц.бр. 5339 (пут) 
до парц.бр. 4446/1 на чијој источној међној линији је тачка 57. 
 Од тачке 57 граница се ломи ка северу до четворомеђе 
парц.бр. 4446/1, 4446/2, 5339 и 2367 где  се налази тачка 58. 
 Од тачке број 58, граница се протеже у правцу југозапада 
пратећи југоисточне међе парцела број 4446/2 и 4446/3 до тачке број 
59, која се налази на југозападној међи парцеле број 4446/3 у тачки 
лома границе у правцу северозапада. 
 Од тачке број 59, граница се ломи у правцу северозапада 
дуж југозападне међе парцеле број 4446/3 до парцеле број 2366 где се 
налази тачка 60. 
 Од тачке 60 граница наставља у правцу севера и сече 
парцелу број 2366 на источни и западни део до парцеле број 2363. 
Затим граница прати по изломљеној линији источну међу парцеле 
број 2363, наставља источном међом парц.бр.2363 до њене ломне 
тачке у којој се налази тачка 61. 
 Од тачке 61 граница се ломи ка северозападу до тачке 62 
која је 15м удаљена од тачке 61 и наставља североисточно и 
паралелно са постојећом северозападном међом парц.2362 до 
југозападне међне линије парц.бр. 2360/1 на којој је у пресеку тачка 
63. 
 Од тачке број 63, граница се протеже у правцу 
северозапада дуж североисточне међе парцеле број 2363 до тачке број 
64, која се налази на тромеђи парцела број 2360/1, 2361 и 2363. 
 Граница наставља у правцу северозапада пресецајући 
парц.бр.2361 и 2359 на њен југозападни и североисточни део и долази 
до тачке 65 која је у управном правцу на јужној међној линији 
парц.бр.2358/2. Даље се граница ломи ка југозападу до тачке 66 која 
је на удаљености од 60м од тачке 65. 
 Од тачке број 66, граница скреће у правцу северозапада и 
сече парцелу број 2358/2 на североисточни и југозападни део до тачке 
број 67, која се налази на северозападној међи парцеле број 2358/2 на 
правцу који полази од тачке број 66 а управан је на северозападну 
међу парцеле број 2358/2. 
 Од тачке број 67, граница се ломи у правцу североистока 
пратећи југоисточну међу парцеле број 2357 до тачке број 68, која се 
налази на тромеђи парцела број 2357, 2358/1 и 2479/1 (парцела 
канала). 
 Од тачке број 68, граница се протеже у правцу 
северозапада дуж југозападне међе парцеле број 2479/1 (парцела 
канала) до тачке број 69, која се налази на тромеђи парцела број 
2479/1, 2350 и 2348. 
 Од тачке број 69, граница се ломи у правцу југозапада дуж 
северозападне међе парцеле број 2350 до тачке број 70, која се налази 
на тромеђи парцела број 2350, 2348 и 2351. 
 Од тачке број 70, граница скреће у правцу северозапада и 
по благо изломљеној линији прати североисточну међу парцеле број 
2351 до тачке број 71, која се налази на тромеђи парцела број 2343 
(парцела пута), 2345 и 2351. 
 Од тачке 71 граница наставља у правцу северозапада 
пресецајући парц.бр. 2343 (пут), 4271 и 4270 на њихов југозападни и 
североисточни део, затим по југозападној међи парц.бр. 1229 долази 
до тачке 72 која је у тромеђи парц.бр. 4267/1, 1229 и 4269. 
 Од тачке 72 граница се ломи ка југозападу до тачке 73 која 
је у тромеђи парц.бр. 4267/1, 4267/2 и 4269. 
 Од тачке 73 граница се ломи у правцу северозапада уз 
југозападну међу парц.бр.4267/1, затим у истом правцу сече 
парц.бр.4266 и наставља југозападном међом парц,бр.1228 и 1227 до 
тачке 74 која је у тромеђи парц.бр. 1225, 1227 и 4264.  
 Од тачке 74 граница се ломи у правцу југозапада пратећи 
југозападну међу парц.бр. 1225, 1226 и 4260 до тачке 75 која је у 
четворомеђи парц.бр. 4260, 4264, 4262 и 4261. 
 Од тачке 75 граница се ломи ка северозападу уз 
југозападне међне линије парц.бр. 4260 и 4259 до тачке 76 која је у 
заједничкој тачки парц.бр. 4259, 4258, 1217, 27/1 и 1222.  
 Од тачке 76 граница се ломи ка југозападу пратећи 
југоисточну међну линију парц.бр. 1217 до тачке 77 која је у тромеђи 
парц.бр. 1217, 4257 и 4258. 
 Од тачке број 77 граница се ломи у правцу северозапада 
дуж североисточних међа парцела број 4256 и 4257 до тачке број 78, 
која се налази на тромеђи парцела број 1216, 4256 и 4255. 
 Од тачке број 78, граница скреће у правцу североистока 
пратећи северозападну међу парцеле број 1216 до тачке број 79, која 
се налази на тромеђи парцела број 1216, 4255 и 27/1 (парцела канала). 
 Од тачке број 79, граница се протеже у правцу 
северозапада пратећи југозападну међу парцеле број 27/1 (парцела 
канала) до тачке број 80, која се налази на тромеђи парцела број 1198, 
4254 и 27/1. 

 Од тачке број 80, граница се ломи у правцу југозапада дуж 
северозападне међе парцеле број 4254 до тачке број 81, која се налази 
на тромеђи парцела број 1198, 4254 и 4253. 
 Од тачке број 81, граница се ломи у правцу северозапада 
дуж североисточне међе парцеле број 4253 до тачке број 82, која се 
налази на четворомеђи парцела број 1197, 1198, 4252 и 4253.  
 Од тачке 82 граница се ломи у правцу североистока 
пратећи северну међу парц.бр. 1198 до тачке 83 која је у тромеђи 
парц.бр. 1198, 27/1 (канал) и 1197. 
 Од тачке број 83, граница скреће у правцу северозапада 
пратећи по благо изломљеној линији југозападну међу парцеле број 
27/1 (парцела канала) до тачке број 84, која се налази на тромеђи 
парцела број 4246, 32 и 27/1. 
 Од тачке број 84, граница се протеже у правцу југозапада 
дуж северозападне међе парцеле број 4246 до тачке број 85, која је 
удаљена 21 м од тромеђе парцела број 4246, 4245 и 31. 
 Од тачке 85 граница се ломи у правцу северозапада и сече 
парц.бр. 4245 на њен североисточни и југозападни део до тачке 86 
која је у пресеку правца границе са југозападном међном линијом 
парц.бр. 4244. 
 Од тачке 86 граница се ломи у правцу југозапада дужином 
од 10м до тачке 87 пратећи југозападну границу парц.бр. 4244. 
 Од тачке 87 граница се ломи у правцу северозапада 
управно на међне линије и сече парц.бр. 4244, 4243, 4242/1 и 4241/1 
на њихов југозападни и североисточни део до тачке 88 која је у 
пресеку правца границе и северозападне међе парц.бр. 4241/1. 
 Од тачке број 88, граница се ломи у правцу североистока 
пратећи северозападну међу парцеле број 4241/1 до тачке број 89 која 
се налази на тромеђи парцела број 4241/1, 4240/3 и 27/1 (парцела 
канала). 
 Од тачке број 89, граница се протеже у правцу 
северозапада пратећи по благо изломљеној линији југозападну међу 
парцеле број 27/1 (парцела канала) до тачке број 90, која се налази на 
југоисточној међи парцеле број 4015/2 у тачки лома границе у правцу 
североистока. 
 Од тачке број 90, граница се ломи у правцу североистока 
пратећи југоисточну међу парцеле број 4015/2 до тачке број 91, која 
се налази у најисточнијој тачки међе парцеле број 4015/2. 
 Од тачке број 91, граница се протеже у правцу 
северозапада дуж југозападне међе парцеле број 26/2 (парцела 
канала) до тачке број 92, која се налази на тромеђи парцела број 
4014(парцела пута), 4012 и 26/2. 
 Од тачке број 92, граница се ломи у правцу североистока 
пратећи северозападну међу парцеле број 26/2 (парцела канала) до 
најзападније тачке парцеле број 15 у којој је тачка број 93. 
 Од тачке 93 граница скреће у правцу југоистока дуж 
североисточне међе парц.бр. 26/2 до тачке 94, која се налази на 
тромеђи парц.бр. 15,16 и 26/2. 
 Од тачке број 94, граница наставља у правцу североистока 
пратећи југоисточну међу парцеле број 15 до тачке број 95, која се 
налази на тромеђи парцела број 14, 15 и 16. 
 Од тачке број 95, граница скреће у правцу северозапада и 
прати североисточну међу парцеле број 15 до тачке број 96, која се 
налази на тромеђи парцела број 14, 15 и 4008. 
 Од тачке број 96, граница се протеже у правцу 
североистока пратећи северозападне међе парцела број 14, 11, 10, 8 и 
7 до тачке број 97, која се налази на четворомеђи парцела број 6, 7, 
4001 и 4000/3. 
 Од тачке број 97, граница се ломи у правцу северозапада 
дуж североисточне међе парцеле број 4001 и наставља истим правцем 
да сече парц.бр. 4001, 5348, 3774, 3773/2 (парцела пута), 3773/1, 3772, 
3771, 3770, 3769, 3768/2, 3767 на њихове североисточне и југозападне 
делове до тачке 98 која је 147 м удаљена од ломне тачке на 
северозападној међној линији парц. бр. 4000/1. 
 Од тачке број 98, граница се ломи у правцу североистока и 
протеже дуж северозападне међе парцеле број 3766 до тачке број 99, 
која се налази на тромеђи парцела број 3767, 3766 и 2466 (парцела 
улице). 
 Од тачке број 99, граница наставља у правцу северозапада 
пратећи југозападну међу парцеле број 2466 (парцела улице) до тачке 
број 100, која се налази на тромеђи парцела број 2466, 3759 и 5340 
(парцела пута). 
 Од тачке број 100, граница се протеже у правцу 
североистока дуж југоисточних међа парцела број 5340 (парцела 
пута) и 3577/1 до тачке број 101, која се налази у најсевернијој тачки 
парцеле број 1, 
у тачки лома границе у правцу југоистока. 
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Од тачке број 101, граница се ломи у правцу југоистока 
пратећи по благо изломљеној линији североисточну међу парцеле 
број 1 до тачке број 102, која се налази на четворомеђи парцела број 
3571, 1, 3 и 426/1 (парцела канала). Од тачке број 102, граница 
наставља у правцу североистока дуж северозападне међе парцеле 
број 426/1 (парцела канала) до тачке број 103, која се налази на 
тромеђи парцела број 426/1, 3522 (парцела канала), 3523 (парцела 
пута). 
 Од тачке број 103, граница се протеже у правцу 
североистока пратећи по изломљеној линији северозападне међе 
парцеле број 3522 (парцела канала) до тачке број 1. 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове Одлуке је Нацрт Измена и допуна Плана 
генералне регулације насељеног места Стапар, број техничког 
дневника  48/17 из новембра 2017.год., израђен од стране  ЈКП 
"Простор" Сомбор.  
 

Члан 4. 
 Циљ израде Измена и допуна Плана генералне регулације 
насељеног места Стапар је преиспитивање границе обухвата 
грађевинског подручја насељеног места у циљу рационализације 
коришћења грађевинског земљишта, те сагледавања и усклађивања 
правила уређења и грађења ПГР са правилима дефинисаним 
Просторним планом града Сомбора. Један од основних циљева 
дефинисаних Просторним планом Града Сомбора је обнова и 
уређење насељених места на одржив и друштвено рационалан начин. 
Неопходна је економска, социјална и еколошка обнова села, којом би 
се омогућили квалитетнији услови живота у руралном подручју и 
повећала заинтересованост младих за рад и опстанак. Побољшањем 
комуникације између села и центара вишег реда, надоградњом 
постојеће и изградњом нове инфраструктуре и децентрализацијом 
јавних служби града Сомбора села ће се интегрисати у привредни, 
културни и социјални развој подручја.  
 

Члан 5. 
 За Измене и допуне Плана генералне регулације, у складу 
са Решењем о неприступању изради Извештаја о стратешкој процени 
утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације на животну 
средину коју доноси надлежни орган за припрему плана бр.501-
32/2016-V од 26.02.2016.год., по претходно прибављеном мишљењу 
органа надлежног за послове заштите животне средине Градске 
управе Града Сомбора бр.V-501-14/2016 од 05.02.2016.год. није 
обавезна израда стратешке процене утицаја Измена и допуна Плана 
генералне регулације на животну средину. 
 

Члан 6. 
 Измене и допуне План генералне регулације састоје се из: 
текстуалног дела који се објављује у "Службеном листу града 
Сомбора" и графичких прилога. 
 Текстуални део обухвата следеће делове: I  Општа 
документација обрађивача, II  Општи део и  III   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 површине јавне и остале 
намене, План саобраћајне инфраструктуре са елементима регулације 
и нивелације и план урбанистичке регулације - Регулација површина 
јавне намене, План водопривредне и комуналне инфраструктуре, 
План електроенергетске и гасоводне, телекомуникационе и КДС 
инфраструктуре, Синхрон план свих инсталација и Спровођење 
плана. 

Члан 7. 
 По доношењу, Измене и допуне Плана генералне 
регулације се, ради потписивања, оверавања и архивирања израђују у 
пет примерака у аналогном и у пет примерака у дигиталном облику. 
 Све примерке Измена и допуна 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.  
 

Члан 8. 
 Потписане Измене и допуне 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 
Плана генералне регулације у аналогном облику и један примерак у 
дигиталном облику чува се у архиви Скуптшине града Сомбора. 
 Два примерка потписаних и оверених Измена и допуна 
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 Плана генералне регулације објављивањем Измена 
и допуна 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 
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: 35-197/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 03.08.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 
 
 

147. На основу члана 38. став 2. тачка 4. Статута Града 
Сомбора („Службени лист града Сомбора”, бр. 22/16-пречишћен 
текст),  Одлуке о утврђивању ранг листе за чланство у ЛАФ-у града 
Сомбора број: 016-34/2017-I  од 21.12.2017. године, а у складу са 
мером под тачком 17.1.3 из Локалног антикорупцијског плана за град 
Сомбор („Сл.лист града Сомбора“, бр.7/2017), Скупштина града 
Сомбора, на својој  27. седници одржаној дана 03.08.2018. донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНОГ ТЕЛА - ЛОКАЛНОГ 

АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ФОРУМА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ 
ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ГРАД 

СОМБОР 
 
 
 

I 
ОБРАЗУЈЕ СЕ Локални антикорупцијски форум као 

радно тело за праћење примене Локалног антикорпуцијског плана за 
град Сомбора (у даљем тексту: Радно тело).  
 

II 
У Радно тело се именују следећа лица: 
1. Ненад Тица, за члана -председник 
2. Немања Јовановић, за члана 
3. Владимир Ђумић, за члана  
4. Драгана Милинковић, за члана 

 
III 

У складу са тачком 2. Одлуке о утврђивању ранг листе за 
чланство у ЛАФ-у града Сомбора број: 016-34/2017-I од 21.12.2017. 
године, лица из тачке II овог Решења ће приступити избору петог 
члана Радног тела у складу са Одлуком о утврђивању критеријума и 
поступку избора чланова Локалног антикорупцијског форума града 
Сомбора број 06-247/2017-III од 13.10.2017. године и број 06-
301/2017- III од 04.12.2017. године. 

 
IV 

Лица из тачке II и III овог Решења бирају се на мандатни 
период од четири године и могу бити поново изабранa.   
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V 
Радно тело прати остваривање Локалног антикорупцијског 

плана и својим активностима ради на отклањању ризика од 
корупције, јачању свести локалне заједнице о значају, начинима 
препознавања и сузбијању корупције, на јачању надзорне улоге Радне 
групе и обавља друге послове утврђене Локалним антикорупцијским 
планом. 

 
VI 

Радно тело у складу са мером под тачком 17.1.5 и 17.1.6 из 
Локалног антикорупцијског плана за град Сомбор („Сл.лист града 
Сомбора“, бр.7/2017) доноси: 

-  Пословник о раду, 
- Акт о начину праћења примене Локалног 

антикорупцијског плана, и  
- друга потребна акта од значаја за рад Радног тела. 

 
VII 

Председнику и члановима Радном телу  припада накнада за 
рад у Радном телу. 

У складу са мером под тачком 17.1.4   из Локалног 
антикорупцијског плана за град Сомбор („Сл.лист града Сомбора“, 
бр.7/2017) накнаду из става 1. ове тачке утврђује интерним актом 
Начелник градске управе града Сомбора, и то председнику Радног 
тела висини од  3.500,00 динара, а члановима радног тела  у висини 
од 3.000,00 динара,  по одржаној седници радног тела.  
 

VIII 
Административно-техничке послове за потребе Радног 

тела врши Градска управа града Сомбора. 
 

IX 
Ово решење ступа на снaгу даном доношења, и објавиће се 

у “Службеном листу града Сомбора“. 
 
 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број: 02-211/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 03.08.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 
 

148. На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016-др 
закон и 47/2018), члана 45. и 46. Статута града Сомбора („Сл. лист 
града Сомбора“, бр. 22/2016-пречишћен текст) и члана 2. став 1. 
тачка 10. 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 27. седници одржаној 03.08.2018. 
године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О  ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ЗДРАВСТВО 
 
 
I 

 У Одбору за здравство Скупштине града Сомбора, престаје 
мандат председнику Одбора ДР ДАЛИБОРУ ФОРГИЋУ, због 
преузимања друге функције. 
 

II 
 У одбор за здравство Скупштине града Сомбора, до истека 
мандата именује се: 

ДРАГАН КНЕЖЕВИЋ, за председника, из реда 
одборника. 

 
III 

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

 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број: 02-212/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 03.08.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 

Акта Градског већа 
 
 
149. На основу чланова 44, 46 и 66. Закона о локалној 

самоуправи (Сл. Гласник РС бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 
101/2016 и 47/2018), чланова 22-28. и члана 68. Пословника Градског 
већа Града Сомбора (Сл. лист Града Сомбора бр. 7/2017 од 26.6.2017. 
године) и Решења о именовању чланова Привредног савета (акт број: 
02-263/2016-III од 14.07.2016. године) и Закључка Градског већа 
Града Сомбора са 123. седнице, одржане дана 20.07.2018. године, 
доноси се 

  
РЕШЕЊЕ 

 
о изменама и допунама Решења о именовању чланова 

Привредног савета 
 

I 
 

 У Решењу о именовању чланова Привредног савета (акт 
број: 02-263/2016-III од 14.07.2016. године), иза тачке 9. додаје се 
нови текст који гласи: 
 
10. Никола Паскаш - ОТП банка, 
11. Слободан Ловрић - „Синагога“ доо Сомбор, 
12. Драган Маглић, председник Општег удружења предузетника 
Сомбор, 
13. Зоран Огризовић - „Орис“ доо, Сомбор, 
14. Дејан Тепавац  - „Тепкос“ доо, Чонопља,  
15. Славиша Дробиловић  - “Meteor Commerce” доо, Сомбор. 
 

I I 
 

 У свему осталом Решење остаје у неизмењеном тексту.  
 

I I I 
 

 Ово решење ступа на снагу даном доношења и има се 
објавити у „Службеном листу Града Сомбора“.  

 
 
РС-АПВ    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:  02-205/2018-III                                  ПРЕДСЕДАВАЈУЋА 
Дана: 20.07.2018. год.    ГРАДСКОГ ВЕЋА 
          С о м б о р                Душанка Голубовић с.р. 

 
 
 
 
150. На основу члана 61. став 3. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016), члану 62. став 2. 
Статута Града Сомбора („Службени лист града Сомбора”, бр. 2/2008, 
6/2013, 4/2015 и 22/2016-пречишћен текст),  члану 33. тачка 10. 
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа 
„Енергана” Сомбор („Службени лист града Сомбора” бр. 25/2016 и 
5/2017), члану 34. Одлуке о буџету града Сомбора за 2018. годину 
(„Службени лист града Сомбора“, број 18/2017 и 11/2018) и Првим 
изменама и допунама Програма пословања ЈКП "Енергана" Сомбор 
за 2018. годину на који је Скупштина града Сомбора дала сагласност 
на 26. седници одржаној 22.06.2018. године (акт Скупштине града 
Сомбора број 06-146/2018-I oд 22.06.2018. године), Градско веће 
града Сомбора, на 123. седници одржаној дана 20.07.2018. године, 
донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

  о давању сагласности на Одлуку о првим изменама и допунама 
Посебног програма о коришћењу средстава из буџета Града 

Сомбора  за  Јавно комунално предузеће "Енергана" Сомбор  за 
2018. годину  

 
 
I 

          Даје се сагласност на Одлуку о првим изменама и допунама 
Посебног програма о коришћењу средстава из буџета Града Сомбора  
за  Јавно комунално предузеће "Енергана" Сомбор  за 2018. годину 
којa je донетa од стране надзорног одбора  Јавног комуналног 
предузећа "Енергана"  Сомбор на  24. седници одржаној 11.07.2018. 
године, број И-2648/18 од 11.07.2018. године, у датом тексту. 
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II 
 

          Ово решење објавити у „Службеном листу града Сомбора“. 
 

РС-АПВ    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:  401-858/2018-III                                  ПРЕДСЕДАВАЈУЋА 
Дана: 20.07.2018. год.    ГРАДСКОГ ВЕЋА 
          С о м б о р                Душанка Голубовић с.р. 

 
   
151. На основу члана 33.тачка 10. Одлуке о промени 

оснивачког акта Јавногкомуналног предузећа „Енергана“ Сомбор 
(Службени лист града Сомбора“, број 25/1016 и 5/2017) и Првих 
измена и допунама Програма пословања ЈКП „Енергана“ Сомбор за 
2018.годину на који је Скупштина града Сомбора дала сагласност на 
26.седници одржаној 22.06.2018.године (акт Скупштине града 
Сомбора, број 06-146/2018-И од 22.06.2018. године), Надзорни одбор 
ЈКП „Енергана“ Сомбор на 22. седници која је одржана 
13.06.2018.године донео предлог одлуке, а након давања сагласности 
на Прве измене и допуне Програма пословања, на 24 седници 
Надзорног одбора, која је одржана 11.07.2018.године, донео је 
коначну  

 
ОДЛУКУ 

О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЕБНОГ 
ПРОГРАМА 

 О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 
СОМБОРА 

ЗА ЈКП „ЕНЕРГАНА“ СОМБОР ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
 

Члан 1. 
 

          Посебан програм о коришћењу средстава из буџета Града 
Сомбора за 2018. годину на који је Градско веће Града Сомбора дало 
сагласност на 94. седници  одржаној 13.12.2017. године (акт Градског 
већа број 06-315/2017-III од 13.12.2017. год) брише се као саставни 
део текста Програма пословања ЈКП " Енергана " Сомбор за 2018. 
годину (од  стране 106 до 113),  a стране од 107. до 113. постају 
самосталан текст.  
 

Члан 2. 
 

У Посебном програму о коришћењу средстава из буџета 
града Сомбора за 2018.годину (у даљем тексту: ПоПКС),  врше се 
следеће измене и допуне: 
 
1. Страна 107. Програма пословања предузећа за 2018. годину (у 
даљем тексту: ППП), постаје насловна страна, и она се не нумерише: 
- испод наслова „ПОСЕБАН ПРОГРАМ О КОРИШЋЕЊУ 
СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СОМБОРА ЗА ЈКП 
„ЕНЕРГАНА“ СОМБОР ЗА 2018. ГОДИНУ“, додаје се текст: 
„(I ребаланс буџета Града Сомбора за 2018)“, 
- у дну, период израде у тексту „децембар 2017.“, замењује се текстом 
„јун 2018.“. 
2. Страна 108. ППП постаје страна 1 ПоПКС-а. 
3. Страна 109. ППП постаје страна 2 ПоПКС-а. 
4. Страна 110. ППП постаје страна 3 ПоПКС-а, 
- у тачки 2. Распоред и коришћење субвенција за 2018. годину, у 
ставу 1, текст: „Одлуком о Буџету Града Сомбора“ мења се текстом 
„Одлуком о I ребалансу Буџета Града Сомбора“, 
-у табели која следи, иза речи "Раздео" у првом реду, у колони 2., 
уписује се број "3"; а у другом реду исте табеле, иза речи "Глава", у 
колони 2, уписује се број "3",  
- испод тебеле, број „32.000.000,00“, мења се бројем „43.000.000,00“, 
- у другом ставу, уместо прве црте уноси се „21. 12. 2017.“, а уместо 
друге црте уноси се: „06-317/2017-I“, 
- у табели број 1, на редном број 2 у колони 2 Опис позиције са 
текстом Капиталне субвенције, у колони 3 уместо броја 
„32.000.000,00“ уноси се број „43.000.000,00“, 
- у табели број 1, на редном број 3 у колони 2 Опис позиције са 
текстом Укупно, у колони 3 уместо броја „32.000.000,00“ уноси се 
број „43.000.000,00“, 
- у ставу 6, број „32.000.000,00“, мења се бројем „43.000.000,00“. 
5. Страна 111. ППП постаје страна 4 ПоПКС-а. 
6. Страна 112. ППП постаје страна 5 ПоПКС-а, 
- у тачки 4. Посебна табела за капиталне субвенције, у табели број 3, 
у заглављу тебеле у колони 4. Планирана средства из буџета Града 
Сомбора, мења се за „2017.“ бројем године „2018.“, 

- на редном броју 1, табеле број 3, у реду 5, за у колони 2 Врсту 
трошка, Повлачење средстава, у колони 4 Планирана средства из 
буџета Града Сомбора за 2018. годину, број „16.000.000,00“, мења се 
бројем „27.000.000,00“, 
- на редном броју 1, табеле број 3, у реду 6, за у колони 2 Врсту 
трошка, Укупно, у колони 4 Планирана средства из буџета Града 
Сомбора за 2018. годину, број „32.000.000,00“, мења се бројем 
„43.000.000,00“, 
- у Напоменама се додаје нови став 5 који гласи: 
„Град Сомбор је определио средства у износу од 11.000.000,00 
динара да би се реализовале инвестиције на магистралном топловоду 
и то замена топловода у Мирној улици и прикључење трибине ФК 
„Раднички“ Сомбор на топловодну мрежу.“. 
7. Страна 113. ППП постаје страна 6 ПоПКС-а, 
- у табели број 4, на редном броју 1, у колони 2 Извор 
средстава/намена, Буџет, Капиталне субвенције,  у колони 5 Период 
01.01. – 30.09., број „32.000“ мења се бројем „43.000“ 
- у табели број 4, у реду 5 -  Укупно, у колони 2 Извор 
средстава/намена, Буџет, Капиталне субвенције,  у колони 6 Период 
01.01. – 31.12., број „32.000“ мења се бројем „43.000“, 
- код потписника се брише „в.д.“ 

 
 
Број: И-2648/18                          Председник НО 
Дана: 11.07.2018.                                          Весна Томић, с.р. 
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДАСОМБОР 

Број 12 Сомбор,03.08.2018.године ГодинаХI 
 

Акта Скупштине  
 
 
143. На основу Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018), Закона о 
предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
18/2010 и 101/2017), члана 33. Закона о утврђивању надлежности 
Аутономне Покрајине Војводине („Сл. гласник РС“, бр. 99/2009 и 
67/2012-одлука УС), члана 13. Закона о јавним службама („Сл. 
гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. 
закона и 83/2005 - испр. др. Закона и 83/2014-др.закон), члана 32. став 
1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 
129/2007 и 83/2014-др.закон ), и члана 38. став 1. тачка 8. Статута 
града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 22/2016-пречишћен 
текст),  Скупштина града Сомбора је, на 27. седници одржаној дана 
03.08.2018. године  донела  

 
ОДЛУКУ  

 
О ОСНИВАЊУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕРА 

ГУЦУЊА“ СОМБОР 
 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком, град Сомбор као оснивач Предшколске 
установе „Вера Гуцуња“ Сомбор, усаглашава оснивачки акт са 
важећим прописима, Законом о основама система образовања и 
васпитања (у даљем тексту: Закон) и Законом о предшколском 
васпитању и образовању (у даљем тексту: посебан Закон).  
 

Члан 2. 
Назив установе је: Предшколска установа „Вера Гуцуња“ 

Сомбор“ (у даљем тексту: Установа). 
Седиште Установе је у Сомбору, ул. Венац Војводе Петра 

Бојовића бр. 3. 
Одлуку о промени назива или седишта Установе доноси 

орган управљања уз сагласност Министарства. 
 

Члан 3. 
 Претежна делатност Установе је: 

- 85.10 предшколско образовање. 
Поред претежне делатности Установа обавља и делатност 

којом се обезбеђују исхрана, нега, превентивно-здравствена и 
социјална заштита деце предшколског узраста, а може да остварује и 
посебне предшколске програме, односно прилагођене програме за 
децу са сметњама у развоју и друге програме у складу са посебним 
Законом. 

Установа може да обавља и проширену делатност, на 
основу одлуке органа управљања донете уз сагласност Министарства. 

Делатност Установе не може се мењати без сагласности 
оснивача. 

 
Члан 4. 

 Земљишта, зграде и друга средства која су стечена, 
односно која стекне Установа, у јавној су својини и користе се за 
обављање њене делатности. 
 

Члан 5. 
 Средства за обављање делатности Установе обезбеђују се:  

- из буџета Републике;  
- из буџета Аутономне Покрајине Војводине; 
- из буџета града Сомбора;  
- од корисника – родитеља;  
- из донација и спонзорстава; 
- из других извора у складу са Законом.  
 

Члан 6. 
У буџету града Сомбора обезбеђују се у области 

предшколског васпитања и образовања средства за:  

1) остваривање делатности предшколског васпитања и 
образовања (полудневни и целодневни боравак, исхрана, нега и 
превентивна заштита деце предшколског узраста) у висини до 80 
одсто од економске цене по детету, укључујући у целости средства за 
плате, накнаде и друга примања, социјалне доприносе на терет 
послодавца, отпремнине, као и помоћи запослених у Установи и 
остале текуће расходе;  

2) стручно усавршавање запослених;  
3) превоз деце и њихових пратилаца ради похађања 

припремног предшколског програма на удаљености већој од два 
километра од седишта Установе, односно превоз, смештај и исхрану 
деце са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места становања 
од Установе;   

4) капиталне издатке;  
5) заштиту и безбедност деце, у складу са прописаним 

мерама из члана 108. Закона; 
6) друге текуће расходе, осим оних за које се средства 

обезбеђују у буџету Републике Србије. 
 

Члан 7. 
 Скупштина града Сомбора:  

- даје сагласност на Статут Установе, статусне промене, 
промену делатности и почетак и завршетак радног времена у 
Установи;  

- доноси акт о мрежи предшколских установа  на основу 
критеријума које утврди Влада; 

- именује и разрешава чланове Управног одбора;  
- предузима мере којима се обезбеђују услови да Установа 
обавља своју делатност; 
- разматра и усваја извештаје о раду Установе. 
Градоначелник града Сомбора:  
- утврђује цену услуга и начин и услове регресирања 

трошкова боравка деце у Установи;  
- разматра извештај за претходну радну годину и програм 

рада и даје сагласност на планирана материјална средства за његово 
остваривање; 

- утврђује мањи, односно највише 20% већи број деце од 
броја који се уписује у васпитну групу, у складу са критеријумима, 
које прописује Министар просвете, ако не постоји могућност за 
формирање васпитних група у складу са чланом 30. посебног Закона. 

 
Члан 8. 

Оснивач, односно орган којег овласти, има право да 
наложи контролу пословања Установе и тражи подношење извештаја 
о раду Установе. 

 
Члан 9. 

 Установа има органе управљања, руковођења, стручне и 
саветодавне органе.  

Органи Установе су:  
- Управни одбор; 
- Директор; 
- Стручни органи и тимови; 
- Савет родитеља.  

 
Члан 10. 

Орган управљања Установе је Управни одбор. 
Управни одбор има девет чланова укључујући и 

председника. 
Чланове Управног одбора именује и разрешава Скупштина 

града Сомбора, а председника бирају чланови, већином гласова од 
укупног броја чланова Управног одбора. 

Управни одбор чине по три представника запослених у 
Установи, родитеља и оснивача. 

Чланове Управног одбора из реда запослених предлаже 
Васпитно-образовно веће, а из реда родитеља - Савет родитеља, 
тајним изјашњавањем. 

Поступак предлагања чланова Управног одбора из реда 
запослених и из реда родитеља регулисаће се Статутом Установе. 
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Чланови Управног одбора именују се на период од четири 
године, по поступку утврђеном Законом и Статутом Установе. 

 
Члан 11. 

 Управни одбор Установе:  
1) доноси Статут, Правила понашања у Установи, Пословник о свом 
раду и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и 
систематизацији послова;  
2) доноси Предшколски програм образовања и васпитања, развојни 
план установе, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом 
остваривању, вредновању и самовредновању;  
3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета 
Републике Србије;  
4) доноси финансијски план Установе, у складу са законом;  
5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о 
извођењу екскурзија;  
6) расписује конкурс за избор директора установе; 
7) даје мишљење и предлаже министру избор директора установе; 
8) закључује са директором установе уговор из члана 124.ст.1. Закона 
о основама система образовања и васпитања;  
9) одлучује о правима и обавезама директора установе; 
10) доноси одлуку о проширењу делатности установе; 
11) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева 
васпитања и образовања и стандарда постигнућа и предузима мере за 
побољшање услова рада и остваривање васпитно образовног рада; 
12) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај 
о његовом оствариању; 
13) одлучује по жалби на решење директора; 
14) одлучује о статусној промени уз сагласност оснивача; 
15) одлучује и о промени назива и седишта установе уз сагласност 
Министарства; 
16) учествује у самовредновању квалитета рада установе; 
17) усваја извештај о самовредновању квалитета рада установе; 
18) одлучује о пословању установе и коришћењу њених средстава; 
19) одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, простора 
предшколске установе уз сагласност оснивача; 
20) доноси одлуке по предлозима Савета родитеља , даје одговоре на 
питања и изјашњава се о ставовима које му упућује тај орган; 
21) усваја извештај о раду директора и извештаје о раду установе; 
22) обавља и друге послове, у складу са законом , актом о оснивању и 
Статутом. 

 
Члан 12. 

Директора именује министар , уз предходно прибављену 
сагласност надлежног органа аутономне покрајине.  

Уколико надлежни орган аутономне покрајине не достави 
сагласност у року од 15 дана од дана пријема захтева, сматра се да је 
сагласност дата. 

Директор установе бира се на основу конкурса, а по 
поступку и под условима прописаним законом и статутом установе. 

Директор установе бира се на период од четири године, а 
мандат му тече од дана ступања на дужност. 

 
Члан 13. 

Директор руководи радом Установе 
Директор је одговоран за законитост рада и за успешно 

обављање делатности Установе.  
Осим послова утврђених Законом и Статутом Установе, 

директор:  
1) заступа и представља установу; 
2) даје пуномоћје за заступање установе; 
3) планира и организује остварење предшколског програма и 

свих активности установе; 
4) је одговоран за обезбеђење квалитета, самовредновање, 

стварање услова за спровођење спољашњег вредновања, 
остваривање стандарда постигнућа и унапређење 
квалитета образовно васпитног рада; 

5) је одговоран за остваривање развојног плана установе; 
6) одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским 

планом и одговара за одобравање и наменско коришћење 
тих средстава, у складу са законом; 

7) сарађује са органима јединице локалне самоуправе, 
организацијама и удружењима; 

8) даје овлашћење лицу које ће га замењивати у случају 
његове одсутности или спречености да обавља дужност; 

9) организује и врши инструктивно-педагошки увид и прати 
квалитет васпитно-образовног рада и педагошке праксе и 
преузима мере за унапређење и усавршавање рада 
васпитача и стручних сарадника; 

10) планира и прати стручно усавршавање запослених и 
спроводи поступак за стицање звања васпитача и стручних 
сарадника; 

11) је одговоран за регуларност спровођења свих испита у 
установи у складу са прописима; 

12) предузима мере у случајима повреда забрана из члана 110-
113. Закона о основама система образовања и васпитања 

13) предузима мере ради извршавања налога просветног 
инспектора и предлога просветног саветника као и других 
инспекцијских органа; 

14) образује стручна тела и тимове , усмерава и усклађује рад 
стручних органа у установи; 

15) сазива и руководи седницама васпитно-образовног већа без 
права одлучивања ; 

16) сарађује са родитељима, односно, другим законским 
заступницима деце и саветима родитеља; 

17) подноси извештај органу управљања, најмање два пута 
годишње, о свом раду и раду установе; 

18) одлучује о правима, обавезама и одговорностима 
запослених , у складу са овим и другим законом; 

19) доноси општи акт о организацији и систематизацији 
послова, у складу са  законом; 

20) обавља и друге послове у складу са законом и статутом. 
 
Директор Установе за свој рад одговара министру, 

покрајинском секретару и управном одбору. 
 

Члан 14. 
 Дужност директора престаје : истеком мандата, на лични 
захтев, навршавањем 65. године живота и разрешењем. 
 Одлуку о престанку дужности директора доноси министар 
уз предходно прибављену сагласност покрајинског секретара. 
 

Члан 15. 
 Вршиоца дужности директора установе, именује 
покрајински секретар, до избора новог директора, у року од осам 
дана од дана наступања разлога за именовање вршиоца дужности 
директора. 
 За вршиоца дужности директора установе може да буде 
именовано лице које испуњава прописане услове за директора 
установе, осим положеног испита за директора установе, и то до 
избора директора , а најдуже шест месеци. 
 Након престанка дужности, вршилац дужности директора 
има право да се врати на послове које је обављао пре именовања. 
 Права, обавезе и одговорности директора установе односе  
и на вршиоца дужности директора установе. 
 Установа може да има помоћника директора, у складу са 
нормативом којим се утврђују критеријуми и стандарди за 
финансирање установе . 
 Помћник директора организује, руководи и одговоран је за 
педагошки рад установе , координира рад стручних актива и других 
стручних органа установе и обавља друге послове , у складу са 
статутом установе. 
 

Члан 16. 
 Стручни органи Установе су: Васпитно-образовно веће, 
Педагошки колегијум, Стручни активи васпитача и медицинских 
сестара, Актив за развојно планирање, Тим за инклузивно образовање 
и други стручни тимови, у складу са Статутом. 
 Надлежност, начин рада и одговорност стручних органа 
утврђује се Статутом Установе, у складу са Законом.  
 

Члан 17. 
Установа има Савет родитеља, као саветодавни орган. 
Структура и број чланова Савета родитеља утврђује се 

Статутом Установе, имајући у виду све облике рада са децом у 
Установи, у складу са Законом. 

 
Члан 18. 

 Савет родитеља: 
1) предлаже представнике родитеља,односно других законских 
заступника деце у Управни одбор;  
2) предлаже свог представника у стручни актив за развојно 
планирање и у друге тимове Установе;  
3) предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање васпитно-
образовног рада;  
4) разматра предлог предшколског програма,  развојног плана, 
годишњег плана рада, извештаја о њиховом остваривању, 
вредновању и о самовредновању;  
5) разматра намену коришћења средстава од донација и од 
проширене делатности Установе;  
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6) предлаже Управном одбору намену коришћења средстава 
прикупљених од родитеља;  
7) разматра и прати услове за рад Установе, услове за одрастање, 
безбедност и заштиту деце;  
8) учествује у поступку прописивања мера, начина и поступака 
заштите и безбедности деце за време боравка у установи и свих 
активности којих организује установа;  
9) даје сагласност на програм и организовање екскурзије и разматра 
извештај о њиховом остваривању;  
10) предлаже представника и његовог заменика за општински савет 
родитеља; 
11) поноси пословник о свом раду; 
12) разматра и друга питања утврђена Статутом.  

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује 
Управном одбору, директору и стручним органима Установе.  

Начин избора Савета родитеља Установе уређује се 
Статутом, а рад Пословником Савета.  

 
Члан 19. 

Запослени у Установи остварују право на штрајк у складу 
са Законом о штрајку, под условом да се обезбеди минимум процеса 
рада, који представља боравак, негу, чување и исхрану деце. 

Установа је дужна да за време штрајка обезбеди рад у свим 
објектима, који се састоји у : 

- пријему деце; 
- организовању збрињавања деце у смислу 

организовања слободних активности; 
- пружању пуне неге; 
- исхрани деце за време боравка у Установи. 
Начин обезбеђивања услова из става 2. овог члана утврђује 

директор по прибављеном мишљењу штрајкачког одбора. 
 

Члан 20. 
 Обавезује се Предшколска установа „Вера Гуцуња“ 
Сомбор да у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке 
усагласи Статут, организацију и начин рада са овом Одлуком, 
Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о 
предшколском васпитању и образовању. 
 

Члан 21. 
Управни одбор и директор Установе именовани пре 

ступања на снагу ове Одлуке обављаће послове из своје надлежности 
до истека мандата. 

 
Члан 22. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о оснивању Предшколске установе „Вера Гуцуња“ Сомбор 
(„Сл. лист града Сомбора“, бр. 12/2010).  

 
Члан 23. 

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

 
 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број: 022-43/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 03.08.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 

 
144. На основу члана 189. став 1. тачка 5. Закона о 

основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 
88/2017 и 27/2018-др.закони), члана 11. став 1. тачка 8., став 3. и 4. 
Закона о финансијској подршци породици са децом ("Сл. гласник 
РС", бр. 113/2017), члана 4. Правилника о додатној образовној, 
здравственој и социјалној подршци детету и ученику ("Сл. гласник 
РС", бр. 63/2010) и члана 38. став 1. тачка 6. Статута града Сомбора 
("Сл. лист града Сомбора" бр. 22/2016-пречишћен текст), Скупштина 
града Сомбора на 27. седници одржаној дана 03.08.2018. године, 
доноси 

 
 

ОДЛУКУ 
O ОСНОВНОЈ И ДОДАТНОЈ ПОДРШЦИ  

ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ 
 

I  УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

Овом Одлуком се утврђује начин остваривања права на 
основну подршку детету и ученику са пребивалиштем на територији 
града Сомбора у области предшколског, основног и средњег 
образовања за које се средства обезбеђују у буџету града Сомбора. 

Овом Одлуком се утврђују и мере додатне подршке и 
начин њиховог остваривања за дете и ученика са пребивалиштем на 
територији града Сомбора у области предшколског, основног и 
средњег образовања, а у складу са планираним средствима у буџету 
града Сомбора за сваку буџетску годину. 

 
II  МЕРЕ ОСНОВНЕ И ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ И 
УЧЕНИКУ 
 

Члан 2. 
 Основна подршка детету и ученику у смислу ове Одлуке 
подразумева: 

- обезбеђивање превоза деце и њихових пратилаца 
ради похађања припремног предшколског програма 
на удаљености већој од два километра 

- обезбеђивање превоза ученика основне школе на 
удаљености већој од четири километра од седишта 
школе 

- обезбеђивање превоза, смештаја и исхране деце и 
ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом и 
њихових пратилаца, без обзира на удаљеност места 
становања од школе 

- обезбеђивање бесплатног боравка деце из 
материјално угрожених породица, деце без 
родитељског старања, деце трећег, односно четвртог 
реда рођења исте мајке и деце са сметњама у развоју у 
предшколској установи 

  
Додатна подршка детету и ученику у смислу ове Одлуке 
подразумева: 

- обезбеђивање превоза деце и ученика са сметњама у 
развоју и њихових пратилаца ради пружања 
индивидуалних третмана 

- обезбеђивање превоза ученика средњих школа 
- обезбеђивање превоза ученика Школе за основно 

образовање одраслих 
- обезбеђивање бесплатне ужине и исхране ученика у 

продуженом боравку 
- обезбеђивање накнаде дела трошкова боравка деце у 

предшколској установи чији је оснивач друго правно 
или физичко лице на територији града Сомбора 
 
 

III  УСЛОВИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ОСНОВНЕ И ДОДАТНЕ 
ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ И    УЧЕНИКУ 

 
1. ПРЕВОЗ ДЕЦЕ И ЊИХОВИХ ПРАТИЛАЦА РАДИ 

ПОХАЂАЊА ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ 
ПРОГРАМА НА УДАЉЕНОСТИ ВЕЋОЈ ОД ДВА 
КИЛОМЕТРА 
 

Члан 3. 
 Право на обезбеђивање превоза ради похађања припремног 
предшколског програма на удаљености већој од два километра имају 
деца која припремни предшколски програм похађају као обавезни у 
години пред полазак у школу, као и њихов пратилац. 
 

Члан 4. 
  Право из члана 3. ове Одлуке остварује се обезбеђивањем 
бесплатне аутобуске карте/превоза код изабраног превозника од 
стране предшколске установе или надокнадом трошкова превоза у 
висини цене месечне аутобуске карте на релацији од места становања 
до места установе у којој дете борави, сразмерно броју дана у радној 
години. 
 Поступак за остваривање права на надокнаду трошкова 
превоза из става 1. овог члана прописује се Правилником за 
остваривање права на основну и додатну подршку детету и ученику 
(у даљем тексту: Правилник), који доноси Градско веће града 
Сомбора. 
 

2. ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ НА 
УДАЉЕНОСТИ ВЕЋОЈ ОД ЧЕТИРИ КИЛОМЕТРА ОД 
СЕДИШТА ШКОЛЕ 
 

Члан 5. 
 Право на обезбеђивање превоза ученика основне школе 
имају сви ђаци који похађају школу чија је удаљеност од места 
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становања већа од четири километра, ако на тој удаљености нема 
школе.  
 

Члан 6. 
  Право из члана 5. ове Одлуке остварује се обезбеђивањем 
бесплатне аутобуске карте/превоза код изабраног превозника од 
стране школе или надокнадом трошкова превоза у висини цене 
месечне аутобуске карте на релацији од места становања до места 
седишта школе. 
 Поступак за остваривање права на надокнаду трошкова 
превоза из става 1. овог члана прописује се Правилником. 
 

3. ПРЕВОЗ, СМЕШТАЈ И ИСХРАНА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА 
СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ЊИХОВИХ 
ПРАТИЛАЦА 
 

Члан 7. 
 Деца са сметњама у развоју која похађају припремни 
предшколски програм као обавезни у години пред полазак у школу, 
као и ученици са сметњама у развоју који похађају основну или 
средњу школу и њихови пратиоци имају право на обезбеђивање 
превоза, смештаја и исхране. 

Члан 8. 
 Право на превоз из члана 7. ове Одлуке остварује се 
обезбеђивањем бесплатне аутобуске карте/превоза код изабраног 
превозника од стране предшколске установе/школе или надокнадом 
трошкова превоза за дете, ученика и пратиоца у висини цене месечне 
аутобуске карте на релацији од места становања до места седишта 
школе, сразмерно броју дана у школској години, или у висини цене 
аутобуске карте на истој релацији у дане викенда, а сразмерно броју 
викенда у месецу, уколико се ученик налази на интернатском 
смештају. 
 Право на смештај из члана 7. ове Одлуке остварује се 
обезбеђивањем бесплатног смештаја у интернату специјалне школе 
са територије града Сомбора или плаћањем трошкова смештаја по 
фактурама школама са интернатским смештајем на територији 
Републике Србије, које имају седиште изван територије града 
Сомбора, уколико на територији града нема одговарајуће школе. 
 Право на исхрану из члана 7. ове Одлуке остварује се 
обезбеђивањем бесплатне исхране, уколико се организује у оквиру 
установе. 
 Поступак за остваривање права на надокнаду трошкова 
превоза, плаћање трошкова смештаја и бесплатну исхрану прописује 
се Правилником. 
 

4. БЕСПЛАТАН БОРАВАК ДЕЦЕ ИЗ МАТЕРИЈАЛНО 
УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА, ДЕЦЕ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ 
СТАРАЊА, ДЕЦЕ ТРЕЋЕГ, ОДНОСНО ЧЕТВРТОГ РЕДА 
РОЂЕЊА ИСТЕ МАЈКЕ И ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У 
РАЗВОЈУ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 
 

Члан 9. 
 Деца из породица које су корисници новчане социјалне 
помоћи, деца без родитељског старања, деца трећег, односно 
четвртог реда рођења исте мајке и деца са сметњама у развоју имају 
право на бесплатан боравак у Предшколској установи "Вера Гуцуња" 
Сомбор, уколико ово право нису остварила на други начин. 
 Право из члана 9. ове Одлуке остварује се по поступку 
прописаном Правилником.  
 

5. ПРЕВОЗ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У 
РАЗВОЈУ И ЊИХОВИХ ПРАТИЛАЦА РАДИ ПРУЖАЊА 
ИНДИВИДУАЛНИХ ТРЕТМАНА 

 
Члан 10. 

 У циљу несметаног похађања припремног предшколског 
програма у предшколској установи или наставе у редовној школи, 
обезбеђује се право на накнаду трошкова превоза деце и ученика са 
сметњама у развоју и њихових пратилаца са територије града 
Сомбора у ШОСО“Вук Караџић“Сомбор ради пружања 
дефектолошке подршке кроз индивидуалне третмане деци и 
ученицима са сметњама у развоју, а у складу са мишљењем 
Интерресорне комисије. 

Члан 11. 
 Право на надокнаду трошкова превоза из члана 10. ове 
Одлуке остварује се у висини цене аутобуске карте на релацији од 
места становања до места седишта школе, сразмерно броју потребних 
третмана недељно. 
 Поступак за остваривање права на надокнаду трошкова 
превоза из става 1. овог члана прописује се Правилником. 
 

6. ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА 
 

Члан 12. 
 Ученици средњих школа из насељених места са територије 
града Сомбора, као и ученици који похађају средњу школу са 
седиштем на територији која се граничи са територијом града 
Сомбора (Кула, Оџаци, Апатин, Суботица и Бачка Топола)  имају 
право на регресирање трошкова превоза од места становања до 
седишта школе у проценту који решењем утврђује градско веће града 
Сомбора за сваку школску годину, односно у целости уколико су из 
породица које су корисници новчане социјалне помоћи или су без 
родитељског старања. 
 

Члан 13. 
 Право на превоз из члана 12. ове Одлуке за ученике који 
похађају средњу школу на територији града Сомбора остварује се 
обезбеђивањем бесплатне или регресиране аутобуске карте код 
изабраног превозника од стране града Сомбора,  а за ученике који 
похађају средње школе изван територије града надокнадом дела 
трошкова превоза у одређеној висини цене месечне аутобуске карте 
на релацији од места становања до места седишта школе, сразмерно 
броју дана у школској години. 
 Поступак за остваривање права на надокнаду трошкова 
превоза из става 1. овог члана прописује се Правилником. 
 

7. ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ 
 

Члан 14. 
 Ученици Школе за основно образовање одраслих, који 
станују на територији насељених места имају право на бесплатан 
превоз до навршених 18 година живота. 
Поступак за остваривање права прописује се Правилником. 
 

8. БЕСПЛАТНА УЖИНА И ИСХРАНА УЧЕНИКА У 
ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ 
 

Члан 15. 
 Ученици основне школе, који су из породица које су 
корисници новчане социјалне помоћи или су без родитељског 
старања имају право на бесплатну ужину, као и исхрану у 
продуженом боравку уколико се иста организује у оквиру школе. 
Поступак за остваривање права на бесплатну ужину из става 1. овог 
члана прописује се Правилником. 
 

9 .ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДЕЛА НАКНАДЕ ТРОШКОВА БОРАВКА 
ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 
ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА СОМБОРА 

 
Члан 16. 

Право на накнаду дела трошкова боравка деце у 
предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко 
лице (у даљем тексту:приватна предшколска установа) на територији 
града Сомбора и која поседује решење о верификацији издато од 
стране надлежног Министарства, може да оствари родитељ, 
старатељ, усвојитељ или хранитељ који има пребивалиште на 
територији града Сомбора и чије је дете уписано у приватну 
предшколску установу. 

Члан 17. 
Месечна економска цена боравка деце у Предшколској 

установи“Вера Гуцуња“Сомбор, појединачно учешће корисника у 
месечној економској цени, као и висина износа који се признаје као 
основ за обрачун дела трошкова боравка деце у приватној 
предшколској установи утврђује се Решењем Градског већа. 

Поступак за остваривање права из члана 16.ове Одлуке 
прописује се Правилником 
 
IV  ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА 
 

Члан 18. 
 У буџету града Сомбора обезбеђују се у целости средства 
за остваривање основне подршке детету и ученику, док се мере 
додатне подршке обезбеђују до висине средстава опредељених 
буџетом за сваку буџетску годину. 
 
V  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 19. 
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 Правилник за остваривање права на основну и додатну 
подршку детету и ученику градоначелник града Сомбора ће донети у 
року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 20. 
 Корисници права из Одлуке о основној и додатној 
подршци детету и ученику („Сл.лист града Сомбора“,бр.12/2012 и 
2/2013), који су право остварили за школску 2017/2018. годину, 
настављају да га користе до истека рока на који им је право признато.
  
 
 

Члан 21. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о 
основној и додатној подршци детету и ученику ("Сл. лист града 
Сомбора", бр. 12/2012 и 2/2013). 
 
 

Члан 22. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града Сомбора", а примењује се 
почев од 01.09.2018.године. 
 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број: 560-101/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана:03.08.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 

 
 
 
 
145. 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 27. седници одржаној дана 
03.08.2018.год., д о н е л а 

 
О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА РИЂИЦА 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком доносе се Измене и допуне Плана 
генералне регулације насељеног места Риђица (у даљем тексту  
Измене и допуне Плана генералне регулације). 
  

Члан 2. 
 Простор измена и допуна Плана генералне регулације 
насељеног места Риђица почиње на северу у тачки брoj 1 која се 
налази на тромеђи парцела број 3652, 107 (парцела пута) и 6441 
(парцела пута). 
 Од тачке број 1, граница се протеже у правцу југоистока 
пратећи североисточне међе парцела број 107 (парцела пута), 108 и 
109, до тачке број 2, која се налази на четворомеђи парцела број 3650, 
109, 1726 (парцела реке) и 6386 (парцела канала). 
 Од тачке број 2, граница наставља у правцу запада пратећи 
северну међу парцеле број 1726 (парцела реке), до тачке број 3, која 
се налази на тромеђи парцела број 1726 (парцела реке), 89/2 и 89/1. 
 Од тачке број 3, граница се ломи у правцу југа и прати 
изломљену линију западне међе парцеле број 117, односно источне 
међе парцеле број 116, до тачке број 4. Тачка број 4 се налази на 
тромеђи парцела број 1736 (парцела канала), 116 и 117 (парцела 
шуме). 
 Од тачке број 4, граница се ломи у правцу истока пратећи 
северну међу парцеле број 1736 (парцела пута), до парцеле број 1738 
(парцела пута), а затим у истом правцу сече парцелу 1738, до тачке 
број 5, која се налази на југозападној међи парцеле 3560. 
 Од тачке број 5, граница наставља у правцу југоистока 
пратећи североисточне међе парцела број 1738 (парцела улице) и 
1744 (парцела улице), до тачке број 6, која се налази у најисточнијем 
углу парцеле број 1744 (парцела улице). 
 Од тачке број 6, граница се ломи у правцу југозапада 
пратећи југоисточну међу парцеле број 1744 (парцела улице), до 
тачке број 7. Тачка број 7 се налази на четворомеђи парцела број 1744 
(парцела улице), 5404, 6427 (парцела пута) и 1741 (парцела улице). 
 Од тачке број 7, граница се ломи у правцу југозапада 
пратећи северозападну међу парцеле број 6427 (парцела пута), до 

тачке број 8, која се налази на тромеђи парцела број 1741 (парцела 
улице), 1746 (парцела пута) и 6427 (парцела пута). 
 Од тачке број 8, граница се ломи у правцу југоистока 
пратећи југозападну међу парцеле број 6427 (парцела пута), до тачке 
број 9, која се налази у најисточнијем углу парцеле број 1181. 
 Од тачке број 9, граница се ломи у правцу југозапада 
пратећи југоисточне међе парцела број 1181 (парцела пута), до тачке 
број 10, која се налази на четворомеђи парцела број 6516 (парцела 
пута), 1182 (парцела пута), 1183 и 5191 
 Од тачке број 10, граница се ломи у правцу југоистока 
пратећи југозападну међу парцеле број 6516 (парцела пута), до тачке 
број 11, која се налази на тромеђи парцела број 6516 (парцела пута), 
5189 и 5190. 
 Од тачке број 11, граница се протеже у правцу југозапада 
пратећи југоисточну међу парцеле број 5190, до парцеле број 6515 
(парцела пута), а затим сече парцелу број 6515 (парцела пута) до 
тачке број 12, која се налази на тромеђи парцела број 6515 (парцела 
пута), 5054 и 5056. 
 Од тачке број 12, граница скреће у правцу северозапада 
пратећи по благо изломљеној линији југозападне међе парцела број 
6515 (парцела пута) и 1746 (парцела пута), до тачке број 13, која се 
налази у најсевернијој тачки међе парцеле број 5046. 
 Од тачке број 13, граница се протеже у правцу југозапада 
пратећи по благо изломљеној линији северозападну међу парцеле 
број 5046, до парцеле број 6397 (парцела канала), а затим наставља у 
истом правцу дуж северозападне међе парцеле број 6397, до тачке 
број 14. Тачка број 14 се налази на четворомеђи парцела број 6397, 
5043, 6419 (парцела пута) и 1747 (парцела канала). 
 Од тачке број 14, граница наставља у правцу југозапада 
пратећи југоисточну међу парцеле број 6419 (парцела пута), до тачке 
број 15, која се налази у најјужнијем углу парцеле број 6419 (парцела 
пута). 
 Од тачке број 15, граница се ломи у правцу југоистока 
пратећи североисточну међу парцеле број 1724 (парцела пута), до 
тачке број 16, која се налази на североисточној међи парцеле број 
1724 , у тачки лома границе у правцу југоистока. 
 Од тачке број 16, граница се ломи у правцу југоистока дуж 
североисточне међе парцеле број 1724 (парцела пута), до тачке број 
17, која се налази на четворомеђи парцела број 1724, 5037, 5039 и 
6514 (парцела пута). 
 Од тачке број 17, граница скреће у правцу југозапада 
пратећи југоисточне међе парцела број 1725 и 1724, до тачке број 18, 
која се налази на тромеђи парцела број 4950/1, 1725 и 1718 (парцела 
пута). 
 Од тачке број 18, граница се протеже у правцу југоистока 
дуж североисточне међе парцеле број 1718 (парцела пута), до тачке 
број 19, која се налази на четворомеђи парцела број 1718, 6513 
(парцела пута), 4952 и 4953/1. 
 Од тачке број 19, граница се ломи у правцу југозапада 
пратећи југоисточну међу парцеле број 1718 (парцела пута), до тачке 
број 20, која се налази на тромеђи парцела број 1718, 4946 и 6418 
(парцела пруге). 
 Од тачке број 20, граница се ломи у правцу северозапада 
пратећи североисточну међу парцеле број 6418 (парцела железничке 
пруге), до тачке број 21, која се налази на тромеђи парцела број  6418, 
1703 (парцела улице) и 1702/2. 
 Од тачке број 21, граница наставља у правцу северозапада 
пратећи североисточне међе парцела број 6418 (парцела железничке 
пруге) и 1728 (парцела пруге), до тачке број 22, која се налази на 
четворомеђи парцела број 1728, 1693, 1694 и 1755/1 (парцела улице). 
 Од тачке број 22, граница се протеже у правцу 
северозапада дуж североисточне међе парцеле број 1728 (парцела 
железничке пруге), до парцеле број 1454/1, а затим се граница ломи у 
правцу југозапада и сече парцелу број 1728 на северозападни и 
југоисточни део, до парцеле број 4723/1.  Потом граница прати по 
благо изломљеној линији североисточну међу парцеле број 4723/1, до 
тачке број 23, која се налази у најсевернијој тачки међе парцеле број 
4723/1. 
 Од тачке број 23, граница се ломи у правцу југозапада 
пратећи северозападну међу парцеле број 4723/1, до тачке број 24, 
која се налази на четворомеђи парцела број 4708, 6496/2 (парцела 
пута), 4723/1 и 1398. 
 Од тачке број 24, граница се ломи у правцу северозапада 
пратећи североисточну међу парцеле број 4708, до тачке број 25, која 
се налази на тромеђи парцела број 4708, 1398 и 1396. 
 Од тачке број 25, граница наставља у правцу југозапада 
пратећи југоисточну међу парцеле број 1396, до тачке број 26, која се 
налази у најјужнијој тачки парцеле број 1396. 
 Од тачке број 26, граница се протеже у правцу севера 
пратећи по изломљеној линији источну међу парцеле број 6385 
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(парцела канала), до тачке број 27, која се налази у најсевернијој 
тачки парцеле број 1366. 
 Од тачке број 27, гарница се ломи у правцу североистока 
пратећи северозападну међу парцеле број 1365, до тачке број 28, која 
се налази у најзападнијој тачки међе парцеле број 1364. 
 Од тачке број 28, граница наставља у правцу северозапада 
дуж југозападних међа парцела број 1756 (парцела пута), 704 и 705, 
до тачке број 29, која се налази у најзападнијој тачки међе парцеле 
број 705. 
 Од тачке број 29, граница се протеже у правцу 
североистока пратећи југоисточну међу парцеле број 1727 (парцела 
реке), до тачке број 30, која се налази на тромеђи парцела број 713, 
714 и 1727 (парцела реке). 
 Од тачке број 30, граница наставља у правцу северозапада 
пратећи североисточну међу парцеле број 1727 (парцела реке), до 
тачке број 31, која се налази на тромеђи парцела број 717/2, 718 и 
1727 (парцела реке). 
 Од тачке број 31, граница се ломи у правцу севера пратећи 
источну међу парцеле број 1727 (парцела реке), до тачке број 32, која 
се налази на северозападној међи парцеле број 719, на растојању од 
26 м од парцеле број 718. 
 Од тачке број 32, граница се ломи у правцу југозапада, 
сече парцелу број 1727 (парцела реке) до парцеле број 703, а затим 
прати северозападну међу парцеле број 703, до тачке број 33, која се 
налази у југозападном углу парцеле број 702/2. 
 Од тачке број 33, граница се протеже у правцу 
северозапада пратећи североисточну међу парцеле број 703, до тачке 
број 34, која се налази на тромеђи парцела број 703, 702/1 и 697 
(парцела улице). 
 Од тачке број 34, граница се ломи у правцу југозапада 
пратећи северозападну међу парцела број 703, 6422 (парцела 
железничке пруге) и 3817, до тачке број 35, која се налази на тромеђи 
парцела број 3817, 696 (парцела улице) и 6491 (парцела пута). 
 Од тачке број 35, граница се протеже у правцу 
северозапада пратећи југозападне међе парцела број 696 (парцела 
улице), 695 и 694/4, до тачке број 36, која се налази на тромеђи 
парцела број 694/4, 3812 и 3809. 
 Од тачке број 36, граница се ломи у правцу североистока 
пратећи по благо изломљеној линији северозападну међу парцеле 
број 694/4, до тачке број 37, која се налази на северозападној међи 
парцеле број 694/4, на растојању од 10 м од парцеле број 694/3. 
 Од тачке број 37, граница се ломи у правцу северозапада 
пратећи југозападну међу северног дела парцеле број 694/4, до тачке 
број 38, која се налази на југозападној међи северног дела парцеле 
број 694/4, у тачки лома, на растојању од 34 м од тачке број 37. 
 Од тачке број 38, граница се ломи у правцу североистока 
пратећи по изломљеној линији северозападну међу парцеле број 
694/4, до тачке број 39, која се налази у североисточном углу дела 
парцеле број 694/4. 
 Од тачке број 39, граница се ломи у правцу југоистока 
пратећи североисточну међу дела парцеле број 694/4, до тачке број 
40, која се налази на североисточној међи дела парцеле број 694/4, у 
тачки лома, на растојању од 43 м од парцеле број 6481 (парцела 
пута). 
 Од тачке број 40, граница се протеже у правцу 
североистока пратећи северозападну међу парцеле број 694/4, до 
тачке број 41, која се налази на тромеђи парцела број 694/4, 6481 
(парцела пута) и 694/2. 
Од тачке број 41, граница се ломи у правцу југоистока пратећи 
североисточну међу парцеле број 694/4, до тачке број 42, која се 
налази на тромеђи парцела број 694/4, 693/2 (парцела улице) и 6481 
(парцела пута). 
 Од тачке број 42, граница се ломи у правцу североистока 
пратећи по благо изломљеној линији југоисточне међе парцела број 
2753/2, 6421 (парцела железничке пруге) и 6481 (парцела пута), до 
тачке број 43, која се налази у најсевернијој тачки међе парцеле број 
691/1. 
 Од тачке број 43, граница се протеже у правцу југоистока 
пратећи североисточну међу парцеле број 691/1, до тачке број 44, која 
се налази у најјужнијој тачки међе парцеле број 2753/2. 
 Од тачке број 44, граница се ломи у правцу североистока 
дуж југоисточних међа парцела број 2753/2, 2753/1, 2755/2 и 2755/3, 
до тачке број 45, која се налази на тромеђи парцела број 2755/3, 688/3 
и 687/2.  
 Од тачке број 45, граница се ломи у правцу севера пратећи 
источну међу парцеле број 2755/3, до тачке број 46, која се налази у 
најсевернијој тачки парцеле број 2755/3. 
Од тачке број 46, граница наставља у правцу североистока и прати 
југоисточну међу парцеле број 2757, до тачке број 47, која се налази 
на тромеђи парцела број 2757, 686 и 677 (парцела улице). 

 Од тачке број 47, граница се ломи у правцу северозапада 
пратећи југозападну међу парцеле број 677 (парцела улице), до тачке 
број 48, која се налази на тромеђи парцела број 677, 2748 и 6480 
(парцела пута). 
 Од тачке број 48, граница се ломи у правцу североистока 
пратећи северозападне међе парцела број 677 (парцела улице), 667, 
666, 665 и 664/1, до тачке број 49, која се налази на северозападној 
међи југозападног дела парцеле број 664/1, у тачки лома границе 
предметне парцеле у правцу севера. 
 Од тачке број 49, граница се ломи у правцу севера пратећи 
западну међу парцеле број 664/1, до тачке број 50, која се налази на 
западној међи парцеле број 664/1, у тачки лома границе предметне 
парцеле у правцу североистока. 
 Од тачке број 50, граница наставља у правцу североистока 
пратећи северозападну међу парцеле број  664/1, до тачке број 51, 
која се налази на југоисточној међи парцеле број 6383 (парцела 
канала), у тачки лома границе у правцу истока. 
 Од тачке број 51, граница се протеже у правцу 
североистока пратећи југоисточну међу парцеле број 6383 (парцела 
канала), до тачке број 52, која се налази на тромеђи парцела број 
6383, 1765 (парцела улице) и 382 (парцела канала). 
 Од тачке број 52, граница скреће у правцу северозапада  
пратећи југозападну међу парцеле број 382 (парцела канала), до тачке 
број 53, која се налази на тромеђи парцела број 6383 (парцела 
канала), 382 и 6401 (парцела канала). 
 Од тачке број 53, граница се протеже у правцу 
североистока пратећи југоисточне међе парцела број 6401 (парцела 
канала), 2978, 2976 и 2979, до тачке број 54, која се налази на 
тромеђи парцела број 2979, 363 (парцела улице) и 369. 
 Од тачке број 54, граница се ломи у правцу северозапада 
дуж североисточне међе парцеле број 2979, до тачке број 55, која се 
налази у најсевернијој тачки међе парцеле број 2979. 
 Од тачке број 55, граница се протеже у правцу истока дуж 
северних међа парцела број 363 (парцела улице) и 364, до тачке број 
56, која се налази у најсевернијој тачки међе парцеле број 363. 
 Од тачке број 56, граница се ломи у правцу југоистока 
пратећи по изломљеној линији североисточне међе парцела број 363 
(парцела улице), 1727 (парцела реке) и 1764 (парцела улице), до тачке 
број 57, која се налази на југозападној међи парцеле број 6398 
(парцела канала) , у тачки лома границе у правцу североистока. 
 Од тачке број 57, граница се протеже у правцу 
североистока пратећи југоисточну међу парцеле број 6398 (парцела 
канала), до тачке број 58, која се налази на југоисточној међи  
парцеле број 6398, у тачки лома границе предметне парцеле у правцу 
југоистока. 
 Од тачке број 58, граница се ломи у правцу југоистока 
пратећи југозападну међу парцеле број 6398 (парцела канала), до 
тачке број 59, која се налази у најјужнијој тачки парцеле број 6398. 
 Од тачке број 59, граница се ломи у правцу североистока 
пратећи југоисточне међе парцела број 6398 (парцела канала), 3659, 
3657, 3658 и 6426 (парцела пута), до тачке број 60, која се налази на 
четворомеђи парцела број 107 (парцела улице), 3655, 6426 (парцела 
пута) и 1733 (парцела улице). 
 Од тачке број 60, граница се протеже у правцу 
североистока пратећи северозападну међу парцеле број 107 (парцела 
улице), до тачке број 1. 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове Одлуке је Нацрт Измена и допуна Плана 
генералне регулације насељеног места Риђица, број техничког 
дневника  49/17 из октобра 2017.год., израђен од стране  ЈКП 
"Простор" Сомбор.  
 

Члан 4. 
 Циљ израде Измена и допуна Плана генералне регулације 
насељеног места Риђица је преиспитивања границе обухвата 
грађевинског подручја насељеног места у циљу рационализације 
коришћења грађевинског земљишта, те сагледавање и усклађивање 
правила уређења и грађења ПГР  са правилима дефинисаним 
Просторним планом града Сомбора. Један од основних циљева 
дефинисаних Просторним планом Града Сомбора је обнова и 
уређење насељених места на одржив и друштвено рационалан начин. 
Неопходна је економска, социјална и еколошка обнова села, којом би 
се омогућили квалитетнији услови живота у руралном подручју и 
повећала заинтересованост младих за рад и останак. Побољшањем 
комуникације између села и центара вишег реда, надоградњом 
постојеће и изградњом нове инфраструктуре и децентрализацијом 
јавних служби града Сомбора села ће се интегрисати у привредни, 
културни и социјални развој подручја.  
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Члан 5. 
 За Измене и допуне Плана детаљне регулације, у складу 
Одлуком о неприступању изради извештаја о стратешкој процени 
утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације на животну 
средину коју доноси надлежни орган за припрему плана бр.501-
31/2016-V од 26.02.2016.год., по претходно прибављеном мишљењу 
органа надлежног за послове заштите животне средине Градске 
управе Града Сомбора бр.501-10/2016-V од 05.02.2016.год. није 
обавезна израда стратешке процене утицаја Измена и допуна Плана 
генералне регулације на животну средину. 
 

Члан 6. 
 Измене и допуне План генералне регулације састоје се из: 
текстуалног дела који се објављује у "Службеном листу града 
Сомбора" и графичких прилога. 
 Текстуални део обухвата следеће делове: I Општа 
документација обрађивача, II Општи део Плана и III Плански део. 
 Графички део плана обухвата следеће прилоге: Оверена 
геореференцирана карта насељеног места Риђица, 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, План водопривредне и комуналне инфраструктуре, План 
електроенергетске и гасоводне, телекомуникационе  и КДС 
инфраструктуре, Синхрон план свих инсталација и Спровођење 
плана. 

 
Члан 7. 

 По доношењу, Измене и допуне Плана генералне 
регулације се, ради потписивања, оверавања и архивирања израђују у 
пет примерака у аналогном и у пет примерака у дигиталном облику. 
 Све примерке Измена и допуна 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.  
 

Члан 8. 
 Потписане Измене и допуне 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 
Плана генералне регулације у аналогном облику и један примерак у 
дигиталном облику чува се у архиви Скуптшине града Сомбора. 
 Два примерка потписаних и оверених Измена и допуна 
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 Плана генералне регулације објављивањем Измена 
и допуна 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 
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:350-56/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 03.08.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 
 

146. 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 27. седници одржаној дана 
03.08.2018.год., донела 

 
О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ  

НАСЕЉЕНОГ МЕСТА СТАПАР 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком доносе се Измене и допуне Плана 
генералне регулације насељеног места Стапар (у даљем тексту: 
Измене и допуне Плана генералне регулације). 
 

Члан 2. 
 Измене и допуне Плана генералне регулације обухватају 
следећи простор обраде: 
 Почиње на северу у тачки брoj 1 која се налази у пресеку 
замишљене продужене западне међне линије парцеле број 3492 са 
северном међном линијом парц.бр. 3522 (парцела канала).  
 Од тачке број 1, граница се протеже у правцу југоистока, 
пратећи југозападну међу парцеле број 3492, до тачке број 2, која се 
налази на тромеђи парцела број 3492, 788 и 763.  
 Од тачке број 2, граница се ломи у правцу североистока и 
прати по благо изломљеној линији северозападне међе парцела број 
788, 789, 791, 3490 и 3489, до тачке број 3. Тачка број 3 се налази на 
тромеђи парцела број 3505, 3489 и 3491 (парцела канала).  
 Од тачке број 3, граница скреће у правцу југоистока, дуж 
југозападне међе парцеле број 3491 (парцела канала), до тачке број 4 
која се налази на четворомеђи парцела број 3478 (парцела пута), 815, 
817 и 798 (парцела пута).  
 Од тачке број 4, граница се граница ломи у правцу 
североистока дуж северозападне границе парцеле број 817, до тачке 
број 5. Тачка број 5 се налази на тромеђи парцела број 3478 (парцела 
пута), 817 и 3477.  
 Од тачке број 5, граница се ломи у правцу југа, дуж 
југозападне међе парцеле број 3477, до тачке број 6, која се налази на 
четворомеђи парцела број 3477, 3476/1, 818 и 819. 
 Од тачке број 6, граница скреће у правцу североистока, 
пратећи северозападну међу парцеле број 3476/1, до тачке број 7, која 
се налази на тромеђи парцела број 3473, 3476/1 и 3477. 
 Од тачке број 7, граница се ломи у правцу југа и прати 
југозападну међу парцеле број 3473, до парцеле број 3466 (парцела 
канала), а затим сече парцелу број 3466, на југозападни и 
североисточни део, све до тачке број 8. Тачка број 8 се налази на 
југоисточној међи парцеле број 3466, на правцу југозападне међе 
парцеле број 3473.  
 Од тачке број 8, граница се протеже у правцу североистока 
дуж југоисточне границе парцеле број 3466 (парцела канала), до 
тачке број 9, која се налази на тромеђи парцела број 3466, 823 и 2482 
(парцела канала). 
 Од тачке број 9, граница се протеже у правцу југоистока, 
пратећи северозападну међу парцеле број 2482 (парцела канала), до 
тачке број 10, која се налази у пресеку правца југозападне међе парц. 
бр. 
2482 (канал) са североисточном границом парц.бр. 2460 (улица). 
 Од тачке број 10, граница се ломи у правцу југоистока, 
пратећи североисточну међу парцеле број 2460 (парцела улице), до 
тачке број 11, која се налази на тромеђи парцела број 2439, 2460 и 
2434. 
 Од тачке број 11, граница се протеже у правцу севера, дуж 
североисточне границе парцеле број 2439, до тачке број 12, која се 
налази на тромеђи парцела број 2434, 2436 и 2439. 
 Од тачке број 12, граница скреће у правцу истока и по 
изломљеној линији прати североисточну међу парцеле број 2434, до 
тачке број 13, која се налази на тромеђи парцела број 2434, 2437 и 
2443 (парцела железничке пруге). 
 Од тачке број 13, граница се протеже у правцу 
северозапада пратећи североисточну међу парцеле број 2437, у 
дужини од 26 м, а затим граница скреће у правцу североистока и сече 
парцелу број 
2443 (парцела железничке пруге) на северозападни и југоисточни део, 
све до тачке број 14. Тачка број 14 се налази на североисточној међи 
парцеле број 2443 , на растојању од 44 м од парцеле број 2444. 
 Од тачке број 14, граница се ломи у правцу северозапада, 
дуж североисточне међе парцеле број 2443 (парцела железничке 



Страна 144  Службени лист града Сомбора Број 12– 03.08.2018. 
 
пруге), до тачке број 15, која се налази на тромеђи парцела број 2451 
(парцела канала), 2449 и 2443.  
 Од тачке број 15, граница се ломи у правцу североистока, 
пратећи по изломљеној линији југоисточну међу парцеле број 2451 
(парцела канала), до тачке број 16, која се налази на југоисточној 
међи парцеле број 2451, у тачки лома границе у правцу североистока. 
 Од тачке број 16, граница се ломи у правцу североистока, 
дуж југоисточне међе парцеле број 2451 (парцела канала), до тачке 
број 17, која се налази на југоисточној међи парцеле број 2451, на 
растојању од 294 м од тачке број 16. 
 Од тачке број 17, граница наставља у правцу североистока 
пратећи југоисточну међу парцеле број 2451 и 5303 (парцеле канала) 
до тачке број 18, која је у најсевернијој тачки парц.бр. 2816. 
 Од тачке број 18, граница се ломи у правцу југа пратећи 
западну међу парцеле број 5303 (парцела канала), у наставку пресеца 
парц.бр. 5332 ( канал) и парц.бр.5353 (пут) до тачке 19 која јена 
северозападној међној линији парц.бр. 5097. 
 Од тачке 19 граница се ломи ка југозападу пратећи 
југоисточну међну линију парц.бр. 5353 до тачке 20 која је у 
четворомеђи парц.бр. 5353 (пут), 2419/1 (улица), 2418 и 5071 (пут). 
 Од тачке број 20, граница се ломи у правцу југоистока 
пратећи источну међу парцеле број 2418 до тачке број 21, која се 
налази на тромеђи парцела број 5071, 2418 и 5083. 
 Од тачке број 21, граница скреће у правцу југозапада дуж 
северозападне међе парцеле број 5083 до парцеле број 5082, а затим 
наставља у правцу југозапада пратећи северозападну међу парцеле 
број 5082 до тачке број 22. Тачка број 22 се налази на тромеђи 
парцела број 5081, 5082 и 2417. 
 Од тачке број 22, граница се протеже у правцу југоистока 
дуж североисточне међе парцеле број 
5081 до тачке број 23, која се налази на североисточној међи парцеле 
број 5081 на растојању од 78 м од тачке број 22. 
 Од тачке број 23, граница се ломи у правцу југозапада и 
сече парцеле број 5081и 5080 на северозападни и југозападни део све 
до тачке број 24. Тачка број 24 се налази на југозападној међи 
парцеле број 5080 на правцу који полази од тачке број 23 а управан је 
на југозападну међу парцеле број 5080. 
 Од тачке број 24, граница скреће у правцу југа пратећи 
југозападну међу парцеле број 5080 до тачке број 25, која се налази 
на растојању од 35 м од тачке 24. 
 Од тачке број 25, граница се ломи у правцу југозапада и 
сече парцеле број 5079, 5078, 5077,5076,5075,5074 и 5073 на 
северозападни и југоисточни део све до тачке број 26, која се налази 
на тромеђи парцела број 5073, 5072 и 2412 ( парцела пруге). 
 Од тачке број 26, граница се ломи у правцу југа и сече 
парц.бр.2412 (парцела железничке пруге) до тачке 27 која је на 
југоисточној тачки парц. бр.2412. 
 Од тачке број 27, граница скреће у правцу југозапада и 
прати југозападну међу парцеле број 2409/1 до тачке број 28, која се 
налази на тромеђи парцела број 2409/1, 2400/2 и 5001. 
 Од тачке број 28, граница се протеже у правцу 
северозапада пратећи североисточну међу парцеле број 2400/2 до 
тачке број 29, која се налази на удаљености од 175 м од тачке број 28. 
 Од тачке број 29, граница се ломи у правцу југозапада и 
сече парцеле број 2400/1 и 2400/2 на северозападни и југоисточни део 
до парцеле број 2400/5, а затим наставља истим правцем пратећи 
северозападну међу парцеле број 2400/5 до парцеле број 2401. 
Граница даље наставља у правцу запада и сече парцелу број 2401 на 
северни и јужни део све до тачке број 30, која је на најсевернијој 
тачки парцеле број 2405. 
 Од тачке 30 граница се ломи према југозападу пратећи 
северозападне међе парцела бр. 2405 и 2406 до тачке 31 која се 
налази на најјужнијој тачки парцеле број 2404. 
 Од тачке број 31, граница скреће у правцу југоистока и по 
благо изломљеној линији прати северозападну међу парцеле број 
2408/1 (парцела гробља) до тачке број 32 која се налази на 
најисточнијој тачки парц.бр.2408/1. 
 Од тачке број 32, граница се протеже у правцу југозапада 
дуж југоисточне међе парцеле број 2408/1 до тачке број 33. Тачка 
број 33 се налази на јужној међи парцеле број 2408/1 у тачки лома 
границе у правцу северозапада. 
 Од тачке број 33, граница се ломи у правцу северозапада 
пратећи југозападну међу парцеле број 2408/1 (парцела гробља) до 
тачке број 34, која се налази на четворомеђи парцела број 2408/1, 
4971, 
2393 и 2408/2. 
 Од тачке број 34, граница скреће у правцу југозапада дуж 
северне међе парцеле број 4971 и 5338 (парцела пута) до парцеле број 
2392 до тачке број 35 која је на северозападној тачки пута, 
парц.бр.5338. 

 Од тачке број 35, граница се ломи у правцу југа пратећи 
североисточну међу парцеле број 2392 до тачке број 36, која се 
налази на тромеђи парцела број 2392, 5338 (парцела пута) и 4896/2 
(парцела пута). 
 Од тачке број 36, граница скреће у правцу југозапада дуж 
северозападне међе парцеле број 4896/2 (парцела пута) до тачке број 
37, која се налази на четворомеђи парцела број 2391, 2392, 4896/2 и 
4900. 
 Од тачке број 37, граница се протеже у правцу 
северозапада пратећи југозападну међу парцеле број 2391 до тачке 
број 38, која се налази на четворомеђи парцела број 2390/2, 2391, 
4904 и 4902. 
 Од тачке број 38, граница се ломи у правцу југозапада 
пратећи по изломљеној линији југоисточну међу парцеле број 2390/2 
(парцела канала) до тачке број 39, која се налази на тромеђи парцела 
број 2390/2, 4922 и 4923. 
 Од тачке број 39, граница наставља у правцу југозапада до 
тачке 40 која је у тромеђи парц.бр. 4924, 2389 и 2390/2. 
 Од тачке број 40, граница се протеже у правцу југоистока и 
прати североисточну међу парцеле 
бр.2389 до тачке 41, која се налази на удаљености од 76 м од тачке 
40. 
 Од тачке 41 граница скреће у правцу југозапада и сече 
парц.бр.4925 и 4926 на њен северозападни и југоисточни део до тачке 
42. 
 Од тачке број 42, граница се протеже у правцу југоистока 
пратећи западну међу парцела број 4926 до тачке број 43, која се 
налази на удаљености 54.5м од тачке 42. 
 Од тачке број 43, граница се ломи у правцу југозапада и 
сече парцеле број 4927, 4928 и 4929 на северозападни и југоисточни 
део до парцеле број 2387/2, граница наставља у истом правцу пратећи 
северозападну међу парцела број 4929, 4930 и 4931 до тачке број 44. 
 Тачка број 44 се налази на тромеђи парцела број 2385, 2384 
и 4931.  
 Од тачке број 44, граница се протеже у правцу југоистока 
дуж североисточне међе парцеле број 2384 до тачке број 45, која се 
налази на југоисточној тачки парцеле број 2384 у тачки лома границе 
у правцу југозапада. 
 Од тачке 45 граница се ломи у правцу југозапада пратећи 
југоисточну међу парц.бр.2384 до тачке 46 која се налази на тромеђи 
парц.бр. 2384, 4932 и 7933 (парцела пута). 
 Од тачке број 46, граница се протеже у правцу 
северозапада пратећи североисточне међе парцела број 4933 (парцела 
пута), 4953 (парцела пута) и 4954 (парцела канала) до тачке број 47. 
Тачка број 47 се налази на четворомеђи парцела број 2479/2 (парцела 
канала), 2479/1 (парцела улице), 2383 и 4954. 
 Од тачке број 47, граница се ломи у правцу југозапада 
пратећи југоисточну међу парцеле број 2383 и 4955 до тачке број 48, 
која је 35.5 м удаљена од тромеђе парцела број 2383, 4954 (парцела 
канала) и 4955. 
 Од тачке број 48, граница се ломи у правцу северозапада и 
сече парц.бр.4955, 4956 и 4957 на југозападни и североисточни део до 
парц.бр.4958 на којој се налази тачка 49. 
 Од тачке број 49, граница скреће у правцу северозапада и 
сече парцеле број 4958, 4959 и 4960 на североисточни и југозападни 
део до парцеле број 4963. Граница наставља истим правцем пратећи 
североисточне међе парцела број 4963, 4964, 4965 и 4966 до тачке 
број 50. Тачка број 50 се налази на четворомеђи пацела број 4966, 
2379, 2378 и 2380. 
 Од тачке број 50, граница се протеже у правцу југозапада 
дуж југоисточне међе парцеле број 2379 до тачке број 51, која се 
налази на јужној међи парцеле број 2379 у тачки лома границе у 
правцу северозапада. 
 Од тачке број 51, граница скреће у правцу северозапада, 
пратећи југозападну међу парцеле број 2379 до тачке број 52, која се 
налази на тромеђи парцела број 2379, 4967 и 4968. 
 Од тачке број 52, граница се ломи у правцу североистока 
дуж северозападне међе парцеле број 2379 до тачке број 55, која се 
налази на четворомеђи парцела број 2379, 2378, 2377 и 4968. 
 Од тачке број 53, граница се протеже у правцу 
северозапада пратећи североисточну међу парцела број 4968 и 4970 
до тачке број 54, која се налази на тромеђи парцела број 4970, 2376 и 
2375/2. 
 Од тачке број 54, граница се ломи у правцу југозапада и 
прати северозападну међу парцеле број 4970 до тачке број 55, која се 
налази на тромеђи парцела број 4970, 4969 и 2375/2. 
 Од тачке 55 граница се ломи у правцу југоистока пратећи 
источну међу парц.бр. 4969 до тачке 56 која је у тромеђи парц.бр. 
4969, 4970 и 4968. 
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 Од тачке 56 граница се ломи на југозапад пратећи јужну 
међу парц.бр. 4969, затим у истом правцу пресеца парц.бр. 5339 (пут) 
до парц.бр. 4446/1 на чијој источној међној линији је тачка 57. 
 Од тачке 57 граница се ломи ка северу до четворомеђе 
парц.бр. 4446/1, 4446/2, 5339 и 2367 где  се налази тачка 58. 
 Од тачке број 58, граница се протеже у правцу југозапада 
пратећи југоисточне међе парцела број 4446/2 и 4446/3 до тачке број 
59, која се налази на југозападној међи парцеле број 4446/3 у тачки 
лома границе у правцу северозапада. 
 Од тачке број 59, граница се ломи у правцу северозапада 
дуж југозападне међе парцеле број 4446/3 до парцеле број 2366 где се 
налази тачка 60. 
 Од тачке 60 граница наставља у правцу севера и сече 
парцелу број 2366 на источни и западни део до парцеле број 2363. 
Затим граница прати по изломљеној линији источну међу парцеле 
број 2363, наставља источном међом парц.бр.2363 до њене ломне 
тачке у којој се налази тачка 61. 
 Од тачке 61 граница се ломи ка северозападу до тачке 62 
која је 15м удаљена од тачке 61 и наставља североисточно и 
паралелно са постојећом северозападном међом парц.2362 до 
југозападне међне линије парц.бр. 2360/1 на којој је у пресеку тачка 
63. 
 Од тачке број 63, граница се протеже у правцу 
северозапада дуж североисточне међе парцеле број 2363 до тачке број 
64, која се налази на тромеђи парцела број 2360/1, 2361 и 2363. 
 Граница наставља у правцу северозапада пресецајући 
парц.бр.2361 и 2359 на њен југозападни и североисточни део и долази 
до тачке 65 која је у управном правцу на јужној међној линији 
парц.бр.2358/2. Даље се граница ломи ка југозападу до тачке 66 која 
је на удаљености од 60м од тачке 65. 
 Од тачке број 66, граница скреће у правцу северозапада и 
сече парцелу број 2358/2 на североисточни и југозападни део до тачке 
број 67, која се налази на северозападној међи парцеле број 2358/2 на 
правцу који полази од тачке број 66 а управан је на северозападну 
међу парцеле број 2358/2. 
 Од тачке број 67, граница се ломи у правцу североистока 
пратећи југоисточну међу парцеле број 2357 до тачке број 68, која се 
налази на тромеђи парцела број 2357, 2358/1 и 2479/1 (парцела 
канала). 
 Од тачке број 68, граница се протеже у правцу 
северозапада дуж југозападне међе парцеле број 2479/1 (парцела 
канала) до тачке број 69, која се налази на тромеђи парцела број 
2479/1, 2350 и 2348. 
 Од тачке број 69, граница се ломи у правцу југозапада дуж 
северозападне међе парцеле број 2350 до тачке број 70, која се налази 
на тромеђи парцела број 2350, 2348 и 2351. 
 Од тачке број 70, граница скреће у правцу северозапада и 
по благо изломљеној линији прати североисточну међу парцеле број 
2351 до тачке број 71, која се налази на тромеђи парцела број 2343 
(парцела пута), 2345 и 2351. 
 Од тачке 71 граница наставља у правцу северозапада 
пресецајући парц.бр. 2343 (пут), 4271 и 4270 на њихов југозападни и 
североисточни део, затим по југозападној међи парц.бр. 1229 долази 
до тачке 72 која је у тромеђи парц.бр. 4267/1, 1229 и 4269. 
 Од тачке 72 граница се ломи ка југозападу до тачке 73 која 
је у тромеђи парц.бр. 4267/1, 4267/2 и 4269. 
 Од тачке 73 граница се ломи у правцу северозапада уз 
југозападну међу парц.бр.4267/1, затим у истом правцу сече 
парц.бр.4266 и наставља југозападном међом парц,бр.1228 и 1227 до 
тачке 74 која је у тромеђи парц.бр. 1225, 1227 и 4264.  
 Од тачке 74 граница се ломи у правцу југозапада пратећи 
југозападну међу парц.бр. 1225, 1226 и 4260 до тачке 75 која је у 
четворомеђи парц.бр. 4260, 4264, 4262 и 4261. 
 Од тачке 75 граница се ломи ка северозападу уз 
југозападне међне линије парц.бр. 4260 и 4259 до тачке 76 која је у 
заједничкој тачки парц.бр. 4259, 4258, 1217, 27/1 и 1222.  
 Од тачке 76 граница се ломи ка југозападу пратећи 
југоисточну међну линију парц.бр. 1217 до тачке 77 која је у тромеђи 
парц.бр. 1217, 4257 и 4258. 
 Од тачке број 77 граница се ломи у правцу северозапада 
дуж североисточних међа парцела број 4256 и 4257 до тачке број 78, 
која се налази на тромеђи парцела број 1216, 4256 и 4255. 
 Од тачке број 78, граница скреће у правцу североистока 
пратећи северозападну међу парцеле број 1216 до тачке број 79, која 
се налази на тромеђи парцела број 1216, 4255 и 27/1 (парцела канала). 
 Од тачке број 79, граница се протеже у правцу 
северозапада пратећи југозападну међу парцеле број 27/1 (парцела 
канала) до тачке број 80, која се налази на тромеђи парцела број 1198, 
4254 и 27/1. 

 Од тачке број 80, граница се ломи у правцу југозапада дуж 
северозападне међе парцеле број 4254 до тачке број 81, која се налази 
на тромеђи парцела број 1198, 4254 и 4253. 
 Од тачке број 81, граница се ломи у правцу северозапада 
дуж североисточне међе парцеле број 4253 до тачке број 82, која се 
налази на четворомеђи парцела број 1197, 1198, 4252 и 4253.  
 Од тачке 82 граница се ломи у правцу североистока 
пратећи северну међу парц.бр. 1198 до тачке 83 која је у тромеђи 
парц.бр. 1198, 27/1 (канал) и 1197. 
 Од тачке број 83, граница скреће у правцу северозапада 
пратећи по благо изломљеној линији југозападну међу парцеле број 
27/1 (парцела канала) до тачке број 84, која се налази на тромеђи 
парцела број 4246, 32 и 27/1. 
 Од тачке број 84, граница се протеже у правцу југозапада 
дуж северозападне међе парцеле број 4246 до тачке број 85, која је 
удаљена 21 м од тромеђе парцела број 4246, 4245 и 31. 
 Од тачке 85 граница се ломи у правцу северозапада и сече 
парц.бр. 4245 на њен североисточни и југозападни део до тачке 86 
која је у пресеку правца границе са југозападном међном линијом 
парц.бр. 4244. 
 Од тачке 86 граница се ломи у правцу југозапада дужином 
од 10м до тачке 87 пратећи југозападну границу парц.бр. 4244. 
 Од тачке 87 граница се ломи у правцу северозапада 
управно на међне линије и сече парц.бр. 4244, 4243, 4242/1 и 4241/1 
на њихов југозападни и североисточни део до тачке 88 која је у 
пресеку правца границе и северозападне међе парц.бр. 4241/1. 
 Од тачке број 88, граница се ломи у правцу североистока 
пратећи северозападну међу парцеле број 4241/1 до тачке број 89 која 
се налази на тромеђи парцела број 4241/1, 4240/3 и 27/1 (парцела 
канала). 
 Од тачке број 89, граница се протеже у правцу 
северозапада пратећи по благо изломљеној линији југозападну међу 
парцеле број 27/1 (парцела канала) до тачке број 90, која се налази на 
југоисточној међи парцеле број 4015/2 у тачки лома границе у правцу 
североистока. 
 Од тачке број 90, граница се ломи у правцу североистока 
пратећи југоисточну међу парцеле број 4015/2 до тачке број 91, која 
се налази у најисточнијој тачки међе парцеле број 4015/2. 
 Од тачке број 91, граница се протеже у правцу 
северозапада дуж југозападне међе парцеле број 26/2 (парцела 
канала) до тачке број 92, која се налази на тромеђи парцела број 
4014(парцела пута), 4012 и 26/2. 
 Од тачке број 92, граница се ломи у правцу североистока 
пратећи северозападну међу парцеле број 26/2 (парцела канала) до 
најзападније тачке парцеле број 15 у којој је тачка број 93. 
 Од тачке 93 граница скреће у правцу југоистока дуж 
североисточне међе парц.бр. 26/2 до тачке 94, која се налази на 
тромеђи парц.бр. 15,16 и 26/2. 
 Од тачке број 94, граница наставља у правцу североистока 
пратећи југоисточну међу парцеле број 15 до тачке број 95, која се 
налази на тромеђи парцела број 14, 15 и 16. 
 Од тачке број 95, граница скреће у правцу северозапада и 
прати североисточну међу парцеле број 15 до тачке број 96, која се 
налази на тромеђи парцела број 14, 15 и 4008. 
 Од тачке број 96, граница се протеже у правцу 
североистока пратећи северозападне међе парцела број 14, 11, 10, 8 и 
7 до тачке број 97, која се налази на четворомеђи парцела број 6, 7, 
4001 и 4000/3. 
 Од тачке број 97, граница се ломи у правцу северозапада 
дуж североисточне међе парцеле број 4001 и наставља истим правцем 
да сече парц.бр. 4001, 5348, 3774, 3773/2 (парцела пута), 3773/1, 3772, 
3771, 3770, 3769, 3768/2, 3767 на њихове североисточне и југозападне 
делове до тачке 98 која је 147 м удаљена од ломне тачке на 
северозападној међној линији парц. бр. 4000/1. 
 Од тачке број 98, граница се ломи у правцу североистока и 
протеже дуж северозападне међе парцеле број 3766 до тачке број 99, 
која се налази на тромеђи парцела број 3767, 3766 и 2466 (парцела 
улице). 
 Од тачке број 99, граница наставља у правцу северозапада 
пратећи југозападну међу парцеле број 2466 (парцела улице) до тачке 
број 100, која се налази на тромеђи парцела број 2466, 3759 и 5340 
(парцела пута). 
 Од тачке број 100, граница се протеже у правцу 
североистока дуж југоисточних међа парцела број 5340 (парцела 
пута) и 3577/1 до тачке број 101, која се налази у најсевернијој тачки 
парцеле број 1, 
у тачки лома границе у правцу југоистока. 
  
 
 



Страна 146  Службени лист града Сомбора Број 12– 03.08.2018. 
 

Од тачке број 101, граница се ломи у правцу југоистока 
пратећи по благо изломљеној линији североисточну међу парцеле 
број 1 до тачке број 102, која се налази на четворомеђи парцела број 
3571, 1, 3 и 426/1 (парцела канала). Од тачке број 102, граница 
наставља у правцу североистока дуж северозападне међе парцеле 
број 426/1 (парцела канала) до тачке број 103, која се налази на 
тромеђи парцела број 426/1, 3522 (парцела канала), 3523 (парцела 
пута). 
 Од тачке број 103, граница се протеже у правцу 
североистока пратећи по изломљеној линији северозападне међе 
парцеле број 3522 (парцела канала) до тачке број 1. 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове Одлуке је Нацрт Измена и допуна Плана 
генералне регулације насељеног места Стапар, број техничког 
дневника  48/17 из новембра 2017.год., израђен од стране  ЈКП 
"Простор" Сомбор.  
 

Члан 4. 
 Циљ израде Измена и допуна Плана генералне регулације 
насељеног места Стапар је преиспитивање границе обухвата 
грађевинског подручја насељеног места у циљу рационализације 
коришћења грађевинског земљишта, те сагледавања и усклађивања 
правила уређења и грађења ПГР са правилима дефинисаним 
Просторним планом града Сомбора. Један од основних циљева 
дефинисаних Просторним планом Града Сомбора је обнова и 
уређење насељених места на одржив и друштвено рационалан начин. 
Неопходна је економска, социјална и еколошка обнова села, којом би 
се омогућили квалитетнији услови живота у руралном подручју и 
повећала заинтересованост младих за рад и опстанак. Побољшањем 
комуникације између села и центара вишег реда, надоградњом 
постојеће и изградњом нове инфраструктуре и децентрализацијом 
јавних служби града Сомбора села ће се интегрисати у привредни, 
културни и социјални развој подручја.  
 

Члан 5. 
 За Измене и допуне Плана генералне регулације, у складу 
са Решењем о неприступању изради Извештаја о стратешкој процени 
утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације на животну 
средину коју доноси надлежни орган за припрему плана бр.501-
32/2016-V од 26.02.2016.год., по претходно прибављеном мишљењу 
органа надлежног за послове заштите животне средине Градске 
управе Града Сомбора бр.V-501-14/2016 од 05.02.2016.год. није 
обавезна израда стратешке процене утицаја Измена и допуна Плана 
генералне регулације на животну средину. 
 

Члан 6. 
 Измене и допуне План генералне регулације састоје се из: 
текстуалног дела који се објављује у "Службеном листу града 
Сомбора" и графичких прилога. 
 Текстуални део обухвата следеће делове: I  Општа 
документација обрађивача, II  Општи део и  III   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 површине јавне и остале 
намене, План саобраћајне инфраструктуре са елементима регулације 
и нивелације и план урбанистичке регулације - Регулација површина 
јавне намене, План водопривредне и комуналне инфраструктуре, 
План електроенергетске и гасоводне, телекомуникационе и КДС 
инфраструктуре, Синхрон план свих инсталација и Спровођење 
плана. 

Члан 7. 
 По доношењу, Измене и допуне Плана генералне 
регулације се, ради потписивања, оверавања и архивирања израђују у 
пет примерака у аналогном и у пет примерака у дигиталном облику. 
 Све примерке Измена и допуна 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.  
 

Члан 8. 
 Потписане Измене и допуне 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 
Плана генералне регулације у аналогном облику и један примерак у 
дигиталном облику чува се у архиви Скуптшине града Сомбора. 
 Два примерка потписаних и оверених Измена и допуна 
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 Плана генералне регулације објављивањем Измена 
и допуна 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 
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: 35-197/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 03.08.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 
 
 

147. На основу члана 38. став 2. тачка 4. Статута Града 
Сомбора („Службени лист града Сомбора”, бр. 22/16-пречишћен 
текст),  Одлуке о утврђивању ранг листе за чланство у ЛАФ-у града 
Сомбора број: 016-34/2017-I  од 21.12.2017. године, а у складу са 
мером под тачком 17.1.3 из Локалног антикорупцијског плана за град 
Сомбор („Сл.лист града Сомбора“, бр.7/2017), Скупштина града 
Сомбора, на својој  27. седници одржаној дана 03.08.2018. донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНОГ ТЕЛА - ЛОКАЛНОГ 

АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ФОРУМА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ 
ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ГРАД 

СОМБОР 
 
 
 

I 
ОБРАЗУЈЕ СЕ Локални антикорупцијски форум као 

радно тело за праћење примене Локалног антикорпуцијског плана за 
град Сомбора (у даљем тексту: Радно тело).  
 

II 
У Радно тело се именују следећа лица: 
1. Ненад Тица, за члана -председник 
2. Немања Јовановић, за члана 
3. Владимир Ђумић, за члана  
4. Драгана Милинковић, за члана 

 
III 

У складу са тачком 2. Одлуке о утврђивању ранг листе за 
чланство у ЛАФ-у града Сомбора број: 016-34/2017-I од 21.12.2017. 
године, лица из тачке II овог Решења ће приступити избору петог 
члана Радног тела у складу са Одлуком о утврђивању критеријума и 
поступку избора чланова Локалног антикорупцијског форума града 
Сомбора број 06-247/2017-III од 13.10.2017. године и број 06-
301/2017- III од 04.12.2017. године. 

 
IV 

Лица из тачке II и III овог Решења бирају се на мандатни 
период од четири године и могу бити поново изабранa.   
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V 
Радно тело прати остваривање Локалног антикорупцијског 

плана и својим активностима ради на отклањању ризика од 
корупције, јачању свести локалне заједнице о значају, начинима 
препознавања и сузбијању корупције, на јачању надзорне улоге Радне 
групе и обавља друге послове утврђене Локалним антикорупцијским 
планом. 

 
VI 

Радно тело у складу са мером под тачком 17.1.5 и 17.1.6 из 
Локалног антикорупцијског плана за град Сомбор („Сл.лист града 
Сомбора“, бр.7/2017) доноси: 

-  Пословник о раду, 
- Акт о начину праћења примене Локалног 

антикорупцијског плана, и  
- друга потребна акта од значаја за рад Радног тела. 

 
VII 

Председнику и члановима Радном телу  припада накнада за 
рад у Радном телу. 

У складу са мером под тачком 17.1.4   из Локалног 
антикорупцијског плана за град Сомбор („Сл.лист града Сомбора“, 
бр.7/2017) накнаду из става 1. ове тачке утврђује интерним актом 
Начелник градске управе града Сомбора, и то председнику Радног 
тела висини од  3.500,00 динара, а члановима радног тела  у висини 
од 3.000,00 динара,  по одржаној седници радног тела.  
 

VIII 
Административно-техничке послове за потребе Радног 

тела врши Градска управа града Сомбора. 
 

IX 
Ово решење ступа на снaгу даном доношења, и објавиће се 

у “Службеном листу града Сомбора“. 
 
 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број: 02-211/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 03.08.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 
 

148. На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016-др 
закон и 47/2018), члана 45. и 46. Статута града Сомбора („Сл. лист 
града Сомбора“, бр. 22/2016-пречишћен текст) и члана 2. став 1. 
тачка 10. 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 27. седници одржаној 03.08.2018. 
године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О  ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ЗДРАВСТВО 
 
 
I 

 У Одбору за здравство Скупштине града Сомбора, престаје 
мандат председнику Одбора ДР ДАЛИБОРУ ФОРГИЋУ, због 
преузимања друге функције. 
 

II 
 У одбор за здравство Скупштине града Сомбора, до истека 
мандата именује се: 

ДРАГАН КНЕЖЕВИЋ, за председника, из реда 
одборника. 

 
III 

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

 
 
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број: 02-212/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 03.08.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 

Акта Градског већа 
 
 
149. На основу чланова 44, 46 и 66. Закона о локалној 

самоуправи (Сл. Гласник РС бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 
101/2016 и 47/2018), чланова 22-28. и члана 68. Пословника Градског 
већа Града Сомбора (Сл. лист Града Сомбора бр. 7/2017 од 26.6.2017. 
године) и Решења о именовању чланова Привредног савета (акт број: 
02-263/2016-III од 14.07.2016. године) и Закључка Градског већа 
Града Сомбора са 123. седнице, одржане дана 20.07.2018. године, 
доноси се 

  
РЕШЕЊЕ 

 
о изменама и допунама Решења о именовању чланова 

Привредног савета 
 

I 
 

 У Решењу о именовању чланова Привредног савета (акт 
број: 02-263/2016-III од 14.07.2016. године), иза тачке 9. додаје се 
нови текст који гласи: 
 
10. Никола Паскаш - ОТП банка, 
11. Слободан Ловрић - „Синагога“ доо Сомбор, 
12. Драган Маглић, председник Општег удружења предузетника 
Сомбор, 
13. Зоран Огризовић - „Орис“ доо, Сомбор, 
14. Дејан Тепавац  - „Тепкос“ доо, Чонопља,  
15. Славиша Дробиловић  - “Meteor Commerce” доо, Сомбор. 
 

I I 
 

 У свему осталом Решење остаје у неизмењеном тексту.  
 

I I I 
 

 Ово решење ступа на снагу даном доношења и има се 
објавити у „Службеном листу Града Сомбора“.  

 
 
РС-АПВ    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:  02-205/2018-III                                  ПРЕДСЕДАВАЈУЋА 
Дана: 20.07.2018. год.    ГРАДСКОГ ВЕЋА 
          С о м б о р                Душанка Голубовић с.р. 

 
 
 
 
150. На основу члана 61. став 3. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016), члану 62. став 2. 
Статута Града Сомбора („Службени лист града Сомбора”, бр. 2/2008, 
6/2013, 4/2015 и 22/2016-пречишћен текст),  члану 33. тачка 10. 
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа 
„Енергана” Сомбор („Службени лист града Сомбора” бр. 25/2016 и 
5/2017), члану 34. Одлуке о буџету града Сомбора за 2018. годину 
(„Службени лист града Сомбора“, број 18/2017 и 11/2018) и Првим 
изменама и допунама Програма пословања ЈКП "Енергана" Сомбор 
за 2018. годину на који је Скупштина града Сомбора дала сагласност 
на 26. седници одржаној 22.06.2018. године (акт Скупштине града 
Сомбора број 06-146/2018-I oд 22.06.2018. године), Градско веће 
града Сомбора, на 123. седници одржаној дана 20.07.2018. године, 
донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

  о давању сагласности на Одлуку о првим изменама и допунама 
Посебног програма о коришћењу средстава из буџета Града 

Сомбора  за  Јавно комунално предузеће "Енергана" Сомбор  за 
2018. годину  

 
 
I 

          Даје се сагласност на Одлуку о првим изменама и допунама 
Посебног програма о коришћењу средстава из буџета Града Сомбора  
за  Јавно комунално предузеће "Енергана" Сомбор  за 2018. годину 
којa je донетa од стране надзорног одбора  Јавног комуналног 
предузећа "Енергана"  Сомбор на  24. седници одржаној 11.07.2018. 
године, број И-2648/18 од 11.07.2018. године, у датом тексту. 
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II 
 

          Ово решење објавити у „Службеном листу града Сомбора“. 
 

РС-АПВ    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:  401-858/2018-III                                  ПРЕДСЕДАВАЈУЋА 
Дана: 20.07.2018. год.    ГРАДСКОГ ВЕЋА 
          С о м б о р                Душанка Голубовић с.р. 

 
   
151. На основу члана 33.тачка 10. Одлуке о промени 

оснивачког акта Јавногкомуналног предузећа „Енергана“ Сомбор 
(Службени лист града Сомбора“, број 25/1016 и 5/2017) и Првих 
измена и допунама Програма пословања ЈКП „Енергана“ Сомбор за 
2018.годину на који је Скупштина града Сомбора дала сагласност на 
26.седници одржаној 22.06.2018.године (акт Скупштине града 
Сомбора, број 06-146/2018-И од 22.06.2018. године), Надзорни одбор 
ЈКП „Енергана“ Сомбор на 22. седници која је одржана 
13.06.2018.године донео предлог одлуке, а након давања сагласности 
на Прве измене и допуне Програма пословања, на 24 седници 
Надзорног одбора, која је одржана 11.07.2018.године, донео је 
коначну  

 
ОДЛУКУ 

О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЕБНОГ 
ПРОГРАМА 

 О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 
СОМБОРА 

ЗА ЈКП „ЕНЕРГАНА“ СОМБОР ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
 

Члан 1. 
 

          Посебан програм о коришћењу средстава из буџета Града 
Сомбора за 2018. годину на који је Градско веће Града Сомбора дало 
сагласност на 94. седници  одржаној 13.12.2017. године (акт Градског 
већа број 06-315/2017-III од 13.12.2017. год) брише се као саставни 
део текста Програма пословања ЈКП " Енергана " Сомбор за 2018. 
годину (од  стране 106 до 113),  a стране од 107. до 113. постају 
самосталан текст.  
 

Члан 2. 
 

У Посебном програму о коришћењу средстава из буџета 
града Сомбора за 2018.годину (у даљем тексту: ПоПКС),  врше се 
следеће измене и допуне: 
 
1. Страна 107. Програма пословања предузећа за 2018. годину (у 
даљем тексту: ППП), постаје насловна страна, и она се не нумерише: 
- испод наслова „ПОСЕБАН ПРОГРАМ О КОРИШЋЕЊУ 
СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СОМБОРА ЗА ЈКП 
„ЕНЕРГАНА“ СОМБОР ЗА 2018. ГОДИНУ“, додаје се текст: 
„(I ребаланс буџета Града Сомбора за 2018)“, 
- у дну, период израде у тексту „децембар 2017.“, замењује се текстом 
„јун 2018.“. 
2. Страна 108. ППП постаје страна 1 ПоПКС-а. 
3. Страна 109. ППП постаје страна 2 ПоПКС-а. 
4. Страна 110. ППП постаје страна 3 ПоПКС-а, 
- у тачки 2. Распоред и коришћење субвенција за 2018. годину, у 
ставу 1, текст: „Одлуком о Буџету Града Сомбора“ мења се текстом 
„Одлуком о I ребалансу Буџета Града Сомбора“, 
-у табели која следи, иза речи "Раздео" у првом реду, у колони 2., 
уписује се број "3"; а у другом реду исте табеле, иза речи "Глава", у 
колони 2, уписује се број "3",  
- испод тебеле, број „32.000.000,00“, мења се бројем „43.000.000,00“, 
- у другом ставу, уместо прве црте уноси се „21. 12. 2017.“, а уместо 
друге црте уноси се: „06-317/2017-I“, 
- у табели број 1, на редном број 2 у колони 2 Опис позиције са 
текстом Капиталне субвенције, у колони 3 уместо броја 
„32.000.000,00“ уноси се број „43.000.000,00“, 
- у табели број 1, на редном број 3 у колони 2 Опис позиције са 
текстом Укупно, у колони 3 уместо броја „32.000.000,00“ уноси се 
број „43.000.000,00“, 
- у ставу 6, број „32.000.000,00“, мења се бројем „43.000.000,00“. 
5. Страна 111. ППП постаје страна 4 ПоПКС-а. 
6. Страна 112. ППП постаје страна 5 ПоПКС-а, 
- у тачки 4. Посебна табела за капиталне субвенције, у табели број 3, 
у заглављу тебеле у колони 4. Планирана средства из буџета Града 
Сомбора, мења се за „2017.“ бројем године „2018.“, 

- на редном броју 1, табеле број 3, у реду 5, за у колони 2 Врсту 
трошка, Повлачење средстава, у колони 4 Планирана средства из 
буџета Града Сомбора за 2018. годину, број „16.000.000,00“, мења се 
бројем „27.000.000,00“, 
- на редном броју 1, табеле број 3, у реду 6, за у колони 2 Врсту 
трошка, Укупно, у колони 4 Планирана средства из буџета Града 
Сомбора за 2018. годину, број „32.000.000,00“, мења се бројем 
„43.000.000,00“, 
- у Напоменама се додаје нови став 5 који гласи: 
„Град Сомбор је определио средства у износу од 11.000.000,00 
динара да би се реализовале инвестиције на магистралном топловоду 
и то замена топловода у Мирној улици и прикључење трибине ФК 
„Раднички“ Сомбор на топловодну мрежу.“. 
7. Страна 113. ППП постаје страна 6 ПоПКС-а, 
- у табели број 4, на редном броју 1, у колони 2 Извор 
средстава/намена, Буџет, Капиталне субвенције,  у колони 5 Период 
01.01. – 30.09., број „32.000“ мења се бројем „43.000“ 
- у табели број 4, у реду 5 -  Укупно, у колони 2 Извор 
средстава/намена, Буџет, Капиталне субвенције,  у колони 6 Период 
01.01. – 31.12., број „32.000“ мења се бројем „43.000“, 
- код потписника се брише „в.д.“ 

 
 
Број: И-2648/18                          Председник НО 
Дана: 11.07.2018.                                          Весна Томић, с.р. 
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