
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДАСОМБОР 

Број 17 Сомбор,11.10.2018.године ГодинаХI 
 

Акта Градског већа  
 
 
165. На основу члана 11. став 7. Одлуке о одржавању 

чистоће на територији града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр. 
8/2018) и члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ 
бр. 129/2007, 83/2014 – др-закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), 
Градско веће града Сомбора на својој 134. седници одржаној дана 
08.10.2018. године, доноси 

 
 

ПРАВИЛНИК 
О ПОСТАВЉАЊУ ПОСУДА ЗА ПРИВРЕМЕНО ОДЛАГАЊЕ 

ОТПАДА 
 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником одређује се број, врста, место, 
капацитет и технички услови за постављање посуда за сакупљање 
комуналног, индустријског неопасног и амбалажног отпада (у даљем 
тексту: отпада), на јавним површинама на територији града Сомбора, 
где Јавно комунално предузеће „Чистоћа” Сомбор (у даљем тексту: 
Предузеће) обавља поверену делатност управљања отпадом 
(сакупљање, транспорт третман и депоновање неопасног отпада). 
Под посудама за сакупљање отпада се подраузмевају:  
 

1. Корпа 
Запремина 
у литрама 

 

а) корпа за отпатке самоносива у пешачкој зони 
града.  Поставља се на основу Одлуке о уређењу 
града. Урађена по посебном Плану и пројекту; 

40 

 

б) типизирана пластична корпа са качењем на 
стуб јавне расвете или самоносиви стуб у широј 
зони Града. Поставља се по одобрењу надлежног 
одељења Градске управе. 

40 

2. Контејнер 
 

 
a) типизирани контејнер 

 
 

запремине 900 

 
запремине 1.100 

 

б) спремиште за прихват ПЕТ амбалаже алу 
лименки и пластике, мрежасти од грифованог 
плетива са џамбо врећом 

1.500 

 

б) контејнер за прихват папира и картона, видно 
обележен са плавим поклопцем и отвором за 
одлагање наведеног амбалажног отпада 

1.100 

3. Канта  
 

 
Типизирана пластична канта 

 
 

запремина 120 

 
запремина 140 

 
запремина 240 

4. Врећа  
 

 
Врећа за сакупљање амбалажног стакла – 
брендирана 

80 

 (у даљем тексту: посуда) 
 

Члан 2. 
 

Одредбе овог Правилника односе се на све кориснике 
услуга ЈКП „Чистоће“ Сомбор (физичка и правна лица, 
предузетници, власници стамбених, пословних и стамбено-пословних 
објеката или просторија, на територији града Сомбора (у даљем 
тексту корисници). 
 
 
 
 

II ВРСТА ПОСУДА 
 

А) Врста посуде за комунални отпад 
 

Члан 3. 
 

Врсту и број посуда за сакупљање отпада одређује 
Предузеће, сходно Одлуци о одржавању чистоће на територији града 
Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр. 8/2018) и овог Правилника. 
 

Члан 4. 
 

Посуде за привремено одлагање отпада, морају бити тако 
опремљене да се из њих спречи расипање и изливање отпада, ширење 
непријатних мириса, буке и прашине. 

Посуде за сакупљање отпада, морају бити тако 
конструисане  да омогуће безбедан аутоматски прихват и пражњење 
у радна возила за транспорт отпада предузећа.  
 

Члан 5. 
 

За сакупљање комуналног отпада, према овом Правилнику, 
користе се следеће посуде: 

1. Типизирани контејнер: запремине 1,1 m³ (0,9 m³) 
2. Типизирана пластична канта: 
б) запремине 120 или 140 литара; 
в) запремине 240 литара 
3. Типизирана пластична кеса за сакупљање отпада: 
а) запремине 80 литара, дебљине 0,05-0,08 mm 
Посуде из става 1. тачка 1. овог члана, за новоизграђене 

објекте, набавља и поставља инвеститор, према члану 11. став 4. 
Одлуке о одржавању чистоће на територији града Сомбора (у даљем 
тексту: Одлука) и Елабората о распореду за постављање посуда за 
привремено одлагање отпада на јавним површинама (у даљем тексту: 
Елаборат). 

Посуде из става 1. тачке 1. овог члана, набавља и поставља 
корисник услуге, према члану 11. став 5. Одлуке и Елаборату. 

Посуде из става 1. тачке 2. и 3. овог члана, набавља 
корисник. 
 

Б) Врста посуде за индустријски неопасан отпад 
 

Члан 6. 
 

За сакупљање индустријског неопасног отпада користе се: 
1. Типизирани контејнер запремине 1,1 m³; 
2. Типизирани отворени или затворени контејнер 

запремине 5 m³. 
Посуде из става 1. тачке 1. и 2. овог члана, набавља 

корисник уз сагласност Предузећа. 
 

В) Врста посуде за амбалажни отпад 
 

Члан 7. 
 

За сакупљање амбалажног отпада (папир, картон, ПЕТ, 
алуминијумске конзерве и стакло) користе се следеће врсте посуда: 

1. Жичани контејнер са џамбо врећом: 
а) запремине 1,1 m³ 
б) запремине 1,5 m³ 
в) запремине 5 m³ 
2. Типизирана пластична кеса запремине 80 литара, 

дебљине 0,05 - 0,08 mm. 
Посуде из става 1, тачке 1 и 2, овог члана, набавља и 

поставља Предузеће. 
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Члан 8. 
 

 Одлуком о уређењу града и Одлуком о одржавању чистоће 
на територији града Сомбора, предвиђено је да у пешачкој зони и 
деловима улица (излетишта и шеталишта) буду постављене корпе за 
отпад који стварају пешаци на јавним површинама. Одлука о изгледу 
и врсти доноси надлежни орган града, а њихово постављање, замену, 
одржавање и поправку обавља Предузеће.  
 Набавка, замена и поправка посуда финансира се из 
планираних средстава буџета града за ову намену. 
 
 

III БРОЈ ПОСУДА 
 
А) Број посуда за комунални отпад 

 
Члан 9. 

 
Број типизираних контејнера запремине 1,1m³, за 

сакупљање и привремено одлагање комуналног отпада у 
колективном типу становања, одређује се по нормативу један 
контејнер запремине 1,1 m³ на 12 домаћинстава. 
 

Члан 10. 
 

Број типизираних пластичних канти за сакупљање 
комуналног отпада у индивидуалном типу становања, одређује се по 
нормативу једна типизирана канта запремине 120 литара, за једно 
домаћинство, у режиму пражњења једном седмично. 
 

Члан 11. 
 

Број типизираних пластичних кеса запремине 80 литара, за 
домаћинства у граду и насељеним местима, (индивидуални тип 
становања) одређује се по нормативу једна типизирана кеса за 
комунални отпад по домаћинству, у режиму сакупљања једном 
седмично. 
 

Члан 12. 
 

За правна лица која користе пословни простор површине 
до 1000 m², број и врсту посуда одређује Предузеће, у зависности од: 
врсте делатности и количине комуналног отпада. 

За правна лица која користе пословни простор површине 
веће од 1000 m², за сваких 1000 m² пословног простора поставља се 
један типизирани контејнер из члана 5. став 1. тачка 1. овог 
Правилника. 

Члан 13. 
 

За кориснике услуга локала, број типизираних посуда од 
120 литара, одређује се по нормативу, један локал, минимално једна 
посуда од 120 литара, односно број посуда адекватан количини 
генерисаног отпада у локалу, пословном простору предузетника. 

За кориснике услуга који привремено користе пословни 
простор, заузеће јавне површине (манифестације, забавни паркови 
циркуси, вашари и слично), број и врсту посуда одређује Предузеће, 
у зависности од очекиване или предвиђене количине и врсте отпада, 
који настаје за седам дана, а најмање један контејнер запремине 1.1 
m³. 
 

Б) Број посуда за индустријски неопасан отпад 
 

Члан 14. 
 

Број и величину посуде за одлагање индустриског 
неопасног отпада, одређује Предузеће, у зависности од: врсте отпада, 
његове количине и динамике пражњења. 
 

В) Број посуда за амбалажни отпад 
 

Члан 15. 
 

Број посуда за сакупљање амбалажног отпада (папир и 
картон, пластична, метална и стаклена амбалажа – у даљем тексту: 
амбалажни отпад), из домаћинстава са подручија града Сомбора, 
одређује се у односу на: градску зону, густину насељености и 
очекиване количине примарно издвојеног амбалажног отпада. 

 
 
 
 

Члан 16. 
 

Број посуда за сакупљање амбалажног отпада из 
домаћинстава у граду и на подручју насељених места, одређује се по 
Плану управљања амбалажним отпадом које израђује и примењује 
Предузеће. 
 

IV ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 
 

Члан 17. 
 

Техничким условима за привремено постављање посуда за 
одлагање отпада одређују се: 

- услови места постављања; 
- подлога за постављање посуда; 
- изглед контејнерске нише; 
- пројектно - технички услови за нове инвеститоре; 
- време пражњења посуда; 
- сабирно место; 
- пражњења посуда у случају поремећаја; 
- постављање посуда за сакупљање отпада у време 

одржавања манифестација и јавних скупова. 
 

1. Услови места постављања 
 

Члан 18. 
 

Конкретна локација посуда за привремено одлагање отпада 
на простору града Сомбора одредиће се након израде „Елабората о 
распореду за постављање посуда за привремено одлагање отпада на 
јавним површинама“ које ће на основу Одлуке Скупштине града 
Сомбра, урадити ЈКП „Простор“ Сомбор. 

Локацијски услови за постављање посуда треба да испуне 
следеће техничке услове: 

- да је обезбеђен несметан прилаз возила, месту за 
пражњење посуда са комуналним отпадом; 

- да је приступни пут којим се креће комунално возило за 
пражњење посуда и транспорт, тврда асфалтна, бетонска, поплочана 
или тампонирана подлога, минималне ширине коловоза 3,5 метра и 
слободне висине 4 метра; 

- да су дуж трасе којом се креће возило за сакупљање 
отпада, крошње дрвећа орезане и не прелазе на коловоз, а ПТТ и 
електро водови подигнути од подлоге, најмање 4 метра; 

- да су посуде за привремено одлагање отпада (типизирани 
контејнери 1,1 m³) лако доступне корисницима, и да не ометају 
њихово кретање; 

- посуде за привремено одлагање отпада могу се поставити 
и на јавним површинама намењеним пешачком саобраћају и 
паркирању моторних возила, уколико нема могућности да се поставе 
на друго место. 
 

Члан 19. 
 

Локација посуда за амбалажни отпад на подручју града 
Сомбора и насељених места, треба да испуни следеће техничке 
услове: 

- да обезбеди несметан прилаз возила за пражњење посуда 
са отпадом; 

- да је приступни пут којим се креће возило за пражњење 
посуда, тврда асфалтна, бетонска, поплочана или тампонирана 
подлога, минималне ширине коловоза 3,5 метра и слободне висине 4 
метра; 

- да су дуж трасе којом се креће возило за привремено 
одлагање амбалажног отпада, крошње дрвећа орезане и не прелазе на 
коловоз, а ПТТ и електро водови подигнути од подлоге, најмање 4 
метра; 

- да су посуде за привремено одлагање амбалажног отпада 
лако доступне корисницима, и да не ометају њихово кретање. 

 
Члан 20. 

 
Локацију посуда, (типизиране пластичне кесе) за 

привремено одлагање амбалажног стакла из угоститељских објеката 
(ресторани, кафићи, киосци и други произвођачи ове врсте отпада), 
одлажу у оквиру простора својих пословних објеката. 

Произвођачи овог амбалажног отпада, посуде износе на 
јавну површину у време када је распоредом сакупљања амбалажног 
отпада то предвиђено. 
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2. Подлога за постављање посуда 
 

Члан 21. 
 

Подлога на којој се постављају посуде, из члана 5. став 1. 
тачка 1., 2.. и 3. из члана 6. став 1. тачка 1. и 2. и члана 7. став 1. тачка 
1. и 2. овог Правилника, је тврда и равна, асфалтирана, бетонирана 
или поплочана, у нивоу прилазног пута. 

Подлога из става 1. овог члана мора имати обезбеђено 
одвођење атмосферских и процедних вода.  
 

3. Контејнерска ниша 
 

Члан 22. 
 

Типизирани контејнери за привремено одлагање отпада 
запремине 1,1m³, се могу постављати и у контејнерске нише, уколико 
су оне изграђене.  

Контејнерска ниша се гради уз тротоар у висини коловоза, 
од тврде подлоге, асфалтне, или бетонске, са нагибом од 2% према 
коловозу или сливној решетки, ради несметаног отицања 
атмосферских вода и прања, оивичена са три стране ивичњацима. 

Контејнерска ниша је правоугаоног облика димензија: 
- дужина 1,5 m, ширина 1,2 m - за 1(један) контејнер; 
- дужина 3 m, ширина 1,2 m - за 2 (два) конејнера. 
У случају да стамбена зграда има више од 24 стамбене 

јединице, наведене површине могу бити и веће (1,32 m² по посуди) у 
складу са нормативом наведеним у члану 9. овог Правилника. 
 

4. Време пражњења посуда 
 

Члан 23. 
 

Пражњење посуда за привремено одлагање комуналног 
отпада, организовано је током целе године. 

Пражњење посуда и транспорт комуналног отпада на 
територији града Сомбора организује се по реонима, Распореду 
сакупљања и динамици транспорта отпада, који израђује Предузеће. 

Распоред и динамика сакупљања и транспорта се објављује 
на интернет страници Предузећа. 
 

5. Сабирно место 
 

Члан 24. 
 

Корисници који станују у граду и насељеним местима, у 
којима због специфичности просторног уређења, није могућ прилаз 
возила за сакупљање и транспорт отпада у складу са чланом 18. став 
2. тачке од 1. до 5. овог Правилника (уске саобраћајнице, са 
неадекватном подлогом, слепе улице које на свом крају немају 
окретнице), своје посуде за привремено одлагање отпада износе на 
сабирно место, у дане и време предвиђено по Распореду сакупљања. 

Локацију сабирног места за привремено одлагање отпада, 
одређује Предузеће, у складу са овим Правилником. 

 
6. Пражњења посуда у случају поремећаја пружања 

услуге 
 

Члан 25. 
 

У случају да места на којима су постављене посуде за 
сакупљање отпада нису приступачна возилима за пражњење посуда 
(раскопана улица, снег, поледица и сл.), корисник је дужан да 
сакупљени отпад привремено одлаже у посуде за привремено 
одлагање, до нормализације услова за редовно сакупљање и 
транспорт, о чему ће Предузеће благовремено обавестити кориснике. 

Приликом званичних државних и верских празника 
Предузеће не врши услугу сакупљања и транспорта комуналог 
отпада. Распоред накнадног сакупљања и транспорта комуналног 
отпада, биће благовремено објављен у средствима информисања и 
интернет страници Предузећа.  
 

7. Постављање посуда за сакупљање отпада у време 
одржавања манифестација и јавних скупова 

 
Члан 26. 

 
Организатор одржавања манифестација и јавних скупова, 

обавезан је да од Предузећа писменим путем (може и електронском 
поштом) затражи локацију за постављање посуда за привремено 
одлагање отпада. 

 
Врсту, број, време и учесталост пражњења посуда 

одредиће Предузеће, Уговором са организатором манифестације или 
скупа, у зависности од карактера и дужине њиховог трајања, 
очекиване количине и врсте отпада.  
 
 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 27. 
 

Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и по 
поступку  за његово доношење. 
 

Члан 28. 
 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и 
објављује се у „Службеном листу града Сомбора“. 

 
 

РС-АПВ    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:  021-32/2018-III                                  ПРЕДСЕДАВАЈУЋА 
Дана: 08.10.2018. год.    ГРАДСКОГ ВЕЋА 
          С о м б о р                Душанка Голубовић с.р. 

 
 
 
166.  
 

Исправка  
у Решењу о утврђивању највише просечне постигнуте 

цене по хектару на територији Западнобачког округа за 
агроекономску 2017/2018. годину 

 
 

У тексту Решења о утврђивању највише просечне 
постигнуте цене по хектару на територији Западнобачког округа за 
агроекономску 2017/2018. годину  објављеног у “Службеном листу 
града Сомбора“ број 13 од 20.08.2018. године, поткрала се техничка 
грешка, те у члану 4. става 2. Решења треба да стоји уместо броја 
„1.062,13“ број „1.062,39“. 

 
  

                                           Из Одељења за пољопривреду и 
                                                                 заштиту животне средине 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Страна 172  Службени лист града Сомбора Број 17– 11.10.2018. 
 
 
Р.бр.                            Акта Градског већа                                Бр./Стр. 
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Издавач: Скупштина града Сомбора 

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


