
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДАСОМБОР 

Број 20 Сомбор,19.11.2018.године ГодинаХI 
 

Акта Градоначелника  
 
 
185. На основу члана 219. Закона о здравственој заштити 

("Сл. гласник  РС" бр. 107/2005,72/2009-др.закон, 88/2010, 99/2010, 
57/2011, 119/2012, 45/2013 – др.закон, 93/2014, 96/2015, 106/2015 и 
113/2017 др.закон), члана 3. Одлуке о утврђивању времена и узрока 
смрти умрлих изван здравствене установе на територији града 
Сомбора  ("Сл. лист града Сомбора" бр. 10/09) и члана 58. став 1. 
тачка 5. Статута града Сомбора ("Сл. лист града Сомбора" бр. 
22/2016 – пречишћен текст),  доносим следеће  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО 

УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА 
И УЗРОКА СМРТИ УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ 
УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 
 
 

Члан 1.  
 

ОДРЕЂУЈУ СЕ доктори медицине за стручно утврђивање 
времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и 
издавање потврде о смрти на територији града Сомбора са насељеним 
местима, на период од 4 године и то: 

 
1.Др Снежана Холцер-Вукелић из Сомбора, ул. Милоша 

Обилића бр. 38А 
2.Др Ненад Тутуш из Сомбора, ул. Првомајски булевар А-

17/47 
3.Др Ана Касап из Сомбора, ул. Милана Топлице бр. 4 
4.Др Тонка Перишкић из Сомбора, ул. Пожаревачка бр. 5 
5.Др Дејан Спасић из Сомбора, ул. Милоша Обилића бр. 16  
6.Др Драган Сретић из Сомбора, ул. Јаше Игњатовића бр. 

10 
 

Координаторске послове између одређених доктора 
медицине обављаће др Тонка Перишкић. 
 

Члан 2. 
 

 Одређени доктори медицине дужни су да обављају стручно 
утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене 
установе и издавање потврда о смрти на територији града Сомбора и 
његових насељених места у складу са Законом о здравственој 
заштити и правилима струке, а за сваки случај одсутности, 
објективне спречености или немогућности обављања конкретног 
посла, дужни су обезбедити замену. 
 

Члан 3. 
 

Послове из члана 2. овог Решења одређени доктори 
медицине обављаће на основу распореда рада, који за сваки месец 
утврђује именовани координатор и који се доставља Дому здравља 
"Др Ђорђе Лазић" Сомбор и Одељењу за друштвене делатности 
Градске управе града Сомбора. 
 

Члан 4. 
 

Обавезује се Дом здравља Сомбор да распоред рада 
доктора медицине из члана 1. овог Решења истакне у просторијама 
Службе хитне медицинске помоћи и свим здравственим станицама и 
амбулантама у свом саставу.   
 

Члан 5. 
 

 За сваки конкретан случај стручног утврђивања времена и 
узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврда 

о смрти докторима медицине из члана 1. овог Решења припада 
накнада, која се утврђује у паушалном износу по случају. 
 Накнада из става 1. овог члана је јединствена и утврђује се 
у нето износу у висини 5% од бруто просечне зараде у Републици 
Србији по случају, а обухвата накнаду за утврђивање времена и 
узрока смрти умрлих изван здравствене установе и накнаду за путни 
трошак. 

Члан 6. 
 

 Средства за исплату накнаде из члана 5. овог Решења 
обезбеђују се у буџету града Сомбора, а  износ за исплату накнаде 
утврђује се решењем Одељења за друштвене делатности на месечном 
нивоу. 

Члан 7. 
 

 Исплата накнаде обавља се до 15-ог у месецу за претходни 
месец, на основу потписаног и овереног извештаја координатора о 
броју утврђених смрти и издатих потврда за сваког доктора 
медицине. 
 Извештај из става 1. овог члана садржи личне податке 
умрлог, као и податке о месту на коме је извршено стручно 
утврђивање времена и узрока смрти и предаје се Одељењу за 
друштвене делатности до 10-ог у месецу за претходни месец. 
  

Члан 8. 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се 
објавити у "Службеном листу града Сомбора", а примењиваће се од 
дана доношења. 
 

  
РС-АПВ    
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: 02-287/2018-II 
Дана: 13.11.2018. год.                   ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 
          С о м б о р                  Душанка Голубовић с.р. 
 
 
 

186. На основу члана 58. став 2. тачка 6. Статута града 
Сомбора („Сл. лист града Сомбора“ бр.  22/2016) и члана 7. став 2. и 
3. Правилника о оснивању радних тела и утврђивању висине накнаде 
за рад чланова радних тела које образује градоначелник, Градско веће 
и  начелник Градске управе („Сл. лист града Сомбора“ бр. 2/2018),  
доносим 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА 
ФИНАНСИРАЊЕ ЧЕТВРТОГ ПОКУШАЈА ВАНТЕЛЕСНЕ 

ОПЛОДЊЕ 
 

I 
 

ИМЕНУЈЕ СЕ Комисја за остваривање права на 
финансирање четвртог покушаја вантелесне оплодње у следећем 
саставу: 
 

1. Др Драгана Трипковић, гинеколог-акушер, за председницу 
Комисије 

2. Др Александар Баришић, гинеколог-акушер, за члана 
Комисије 

3. Јована Грујић, дипл.правник, Одељење за друштвене 
делатности Градске управе града Сомбора, за члана 
Комисије 

 
II 

 
      Задатак Комисије је да размотри приспеле захтеве, да 
утврди испуњеност услова за остваривање права на финансирање 
трошкова четвртог покушаја вантелесне оплодње и Одељењу за 



Страна 198  Службени лист града Сомбора Број 20– 19.11.2018. 
 

друштвене делатности достави мишљење и предлог у погледу 
испуњености услова. 
  

III 
 
              Чланови Комисије имају право на исплату накнаде за рад у 
висини 1.000,00 динара за сваки обрађени захтев. 

 
IV 

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

 
РС-АПВ    
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: 02-293/2018-II 
Дана: 19.11.2018. год.                   ГРАДОНАЧЕЛНИЦА 
          С о м б о р                  Душанка Голубовић с.р. 

 
 
 
 
 

Акт Градског већа  
 
 
187. На основу члана 69. и 70. Закона о заштити животне 

средине („Сл. Гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. Закон, 72/09 
– др. закон и 43/11 – одлука УС и 14/2016), члана 9. став 2. и члана 
15. Закона о заштити ваздуха („Сл.гласник РС“, број 36/09 и 10/13), 
члана 5., 6., 7. и 8. Уредбе о условима за мониторинг и захтевима 
квалитета ваздуха и члана 62. Статута града Сомбора („Сл. лист града 
Сомбора“, бр. 22/2016 – прећишћен текст), по добијеној сагласности 
Министарства заштите животне средине Републике Србије бр. 353-
01-01209/2018-03 од 05.11.2018., Градско веће града Сомбора, на 
својој 131. седници одржаној 17.09.2018. године, доноси: 
 

П Р О Г Р А М 
КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА У 2018. и 2019. ГОДИНИ 
 
 
I  ОСНОВЕ ПРОГРАМА 
 
 У циљу ефикасног управљања квалитетом ваздуха, 
Законом о заштити ваздуха је успостављен и јединствен 
функционални систем мониторинга квалитета ваздуха и утврђени 
принципи формирања државне и локалних мрежа мерних станица 
и/или мерних места за фиксна мерења. 
 За праћење квалитета ваздуха на нивоу Републике Србије 
формирана је државна мрежа, а на нивоу аутономне покрајине и 
јединице локалне самоуправе формирају се локалне мреже која чине 
допунске мерне станице и/или мерна места које надлежни орган 
аутономне покрајине и надлежни орган јединице локалне самоуправе 
одређују на основу мерења или поступка процене за зоне и 
агломерације за које нема података о нивоу загађујућих материја, у 
складу са својим потребама и могућностима. 
 Мониторинг квалитета ваздуха у локалној мрежи обавља 
се према програму који мора бити усклађен са Програмом контроле 
квалитета ваздуха у државној мрежи и који за своју територију 
доноси надлежни орган аутономне покрајине и надлежни орган 
јединице локалне самоуправе. 
 Број мерних места и загађујуће материје које је град у 
обавези да испитује дате су ускладу са Уредбом о условима за 
мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС”, 
бр. 11/10, 75/10 и 63/13). 
 Полазећи од изнетог, припремљен је Програм контроле 
квалитета ваздуха на територији Града Сомбора у 2018. и 2019. 
години којим се успостављају мерна места за мерења нивоа 
загађујућих материја и обим, врста и учесталост мерења. 
 
II ЛОКАЛНА МЕРНА МЕСТА 
 
 Овим Програмом успоставља се фиксно (урбано) мерно 
место за праћење квалитета ваздуха на територији Града Сомбора за 
утврђивање: 
 - концентрације сумпордиоксида (SO2); 
 - концентрације азот-диоксида (NO2); 
 - суспендованих честица РМ10; 
  

 
 Мерно место и динамика узорковања и мерења 

Адреса мерног места: ЈКП "Енергана" Сомбор,  
Милете Протића бр. 14, Сомбор  

Редни 
број 

Узоркована и мерена 
материја 

Динамика  
(узорковања и мерења) 

1. Сумпордиоксид (SO2) 365 дана 
2. Азотдиоксид (NO2) 365 дана 
3. Суспендоване честице 

РМ10  
365 дана 

       
III ОБРАДА И АНАЛИЗА ПОДАТАКА И ИЗВЕШТАВАЊЕ О 
РЕЗУЛТАТИМА КОНТРОЛЕ ВАЗДУХА 
 
 1. Обезбеђење квалитета података 
 У циљу обезбеђења квалитетних података, праћење 
квалитета ваздуха, односно обрада и анализа података, проверавање 
валидности резултата добијених мерењем и/или узимањем узорака и 
интерпретација резултата, биће поверено акредитованој стручној 
организацији која испуњава прописане услове и поседује 
одговарајућу дозволу министарства надлежног за послове заштите 
животне средине, а која ће бити изабрана кроз поступак јавне 
набавке. 
 Стручна организација којој се повери мониторинг ваздуха 
дужна је да примењује адекватне методе испитивања, да се стара о 
одржавању мерних места и мерних инструмената са пратећом 
опремом, као и да обезбеди опрему за пријем и пренос података, а 
ради обезбеђивања захтеваног квалитета података који се користе за 
оцењивање квалитета ваздуха. 
 
 2. Редовно извештавање 
 Извештаје о извршеним мерењима, односно о резултатима 
контроле квалитета ваздуха у оквиру Локалне мреже мерних места, 
стручна организација којој је поверено праћење концетрације 
загађујућих материја у ваздуху, доставља Одељењу за пољопривреду 
и заштиту животне средине Градске управе града Сомбора по 
правилу, једанпут месечно за претходни месец у року од 15 дана од 
истека претходног месеца, а завршни извештај у року од 30 дана од 
истека извештајног периода. 
 Достављени извештаји треба да садрже опис методологије, 
резултате праћења квалитета ваздуха табеларно и графички 
приказане и текстуално објашњење, као и закључак о квалитету 
ваздуха на утврђеним мерним местима. 
 Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине 
Градске управе града Сомбора дужно је да извештаје доставља 
Агенцији за заштиту животне средине Републике Србије, као и да о 
квалитету ваздуха редовно обавештава јавност, путем званичне 
интернет презентације Града Сомбора, а у складу са законском 
регулативом. Подаци о извршеним мерењима, односно о резултатима 
контроле квалитета ваздуха у Граду Сомбору објављиваће се на 
званичној интернет презентацији Града Сомбора - www.sombor.rs. 
 Поред напред наведеног, овлашћена стручна организација 
је дужна да достави комплетну базу података извршених мерења свих 
загађујућих материја (по напред наведеној динамици), у електронској 
форми (excell формат или други електронски формат повољан за 
даљу обраду), Одељењу за пољопривреду и заштиту животне средине 
Градске управе града Сомбора, у року од 30 дана од истека 
извештајног периода. 
 
 
 3. Извештавање и мере у случају прекорачења 
концентрација 
 У складу са чланом 23. Закона о заштити ваздуха, у случају 
прекорачења концентрације утврђене Уредбом о условима за 
мониторинг и захтевима квалитета ваздуза („Сл. Гласник РС“ бр. 
11/10, 75/10 и 63/13), обавештава се јавност путем радија, телевизије, 
дневних новина, интернета и/или на други погодан начин. 
 
IV  РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА 
 
 О реализацији овог Програма стара се Одељење за 
пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе града 
Сомбора. 
 
V  ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 
 
 Средства за спровођење контроле квалитета ваздуха на 
територији Града Сомбора у 2018. и 2019. години, обезбеђена су у 
Буџету Града Сомбора - Буџетском фонду за заштиту животне 
средине. Програмом за коришћење Буџетског фонда за заштиту 
животне средине, на који је сагласност дало Министарство заштите 
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животне средине, опредељена су средства према ближим наменама и 
исплаћују се на основу уговора закључених у складу са законом. 
 
VI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 Овај Програм се примењује од 05.11.2018. године.  
 Овај Програм објавити у Службеном листу града Сомбора 
и на званичној интернет презентацији Града Сомбора.  
 

  
 
 

РС-АПВ    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:  501-174/2018-III                                    ПРЕДСЕДАВАЈУЋА 
Дана: 05.11.2018. год.      ГРАДСКОГ ВЕЋА 
          С о м б о р                   Душанка Голубовић с.р. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Р.бр.                       Акта Градоначелника                               Бр./Стр. 
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Издавач: Скупштина града Сомбора 

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


