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188. На основу члана 6. став 3. и 4., члану 7а, став 3. и 4. 
Закона о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/2001, "Сл. 
лист СРЈ", бр. 42/2002 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 
80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 
78/2011, 57/2012 - одлука УС, 47/2013 и 68/2014 - др. закон) и члана 
38. Статута Града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора", бр. 22/2016 - 
пречишћен текст), Скупштина Града Сомбора, на 29.седници 
одржаној дана 29.11.2018. године, донела је  

 
ОДЛУКУ 

 О ЧЕТВРТИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА ПОТРЕБЕ 
УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА СОМБОРА 

 

Члан 1.  

У Одлуци о одређивању зона и коефицијената за потребе 
утврђивања пореза на имовину на територији Града Сомбора ("Сл. 
лист Града Сомбора", бр. 9/2013, 1/2015, 12/2016 и 15/2017 – у даљем 
тексту: Одлука), у члану 2. став. 2. мења се и гласи:  

„ПРВА А ЗОНА У СОМБОРУ: Краља Петра I, Лазе Костића 
- од Краља Петра I до Доситеја Обрадовића, Париска, Трг Светог 
Ђорђа и Трг Светог тројства – најопремљенија зона.”. 

Члан 2. 

У Одлуци, у члану 2. иза става 2. додају се став 3. и став 4. 
који гласе:  

„ПРВА Б ЗОНА У СОМБОРУ: Змај Јовина, Лазе Костића - 
од Доситеја Обрадовића до Трга Републике, Пијаца у ланцима и Трг 
цара Лазара.  

ПРВА Ц ЗОНА У СОМБОРУ: Аврама Мразовића, Василија 
Ковачића, Вељка Петровића, Венац Војводе Живојина Мишића, 
Венац Војводе Петра Бојовића, Венац Војводе Радомира Путника, 
Венац Војводе Степе Степановића, Видовдански трг, Доситеја 
Обрадовића, Златне греде, Косте Трифковића, Мирна, Николе 
Вукићевића, Његошева, Пеце Петровића, Трг Републике и 
Читаоничка.“. 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
“Службеном листу Града Сомбора”, а за потребе утврђивања пореза 
на имовину примењиваће се од 01. јануара 2019. године. 
 

  
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број: 436-10/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 29.11.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 
 
 

189. На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС" бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука 
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 
98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), члана 31. и 32. 
Правилника о садржини, начину и поступку  израде  докумената 
просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 64/15) 
и члана 38. Статута града Сомбора ("Сл. лист града Сомбора", бр. 
22/2016 - пречишћен текст), Скупштина града Сомбора на 29. 
седници одржаној дана 29.11.2018.год.,  д о н о с и 

О Д Л У К У  
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСЛОВНО-

СПОРТСКЕ ЗОНЕ  
ОКО ГРАДСКОГ СТАДИОНА 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне 
регулације спортско-пословне зоне око Градског стадиона (у 
даљем тексту План детаљне регулације).  
 

Члан 2. 
 Прелиминарна граница обухвата Плана детаљне 
регулације просторно обухвата следеће парцеле број: 7751/1, 7751/2, 
7751/3, 7752, 7753, 7754, 7969, 7970/1, 7974/1, 7975, 7759 и делови 
парцела 10325 и 10313/1, све К.О. Сомбор I. 

Прелиминарна граница обухвата Плана детаљне регулације 
почиње у тачки 1 која се налази у тромеђи парцела 10234, 8059 и 
7752, а одатле иде југозападном међом парцеле 7752 до тачке 2, која 
се налази на тромеђи парцела 7752, 7753 и 7971. Одатле граница 
обухвата иде дуж јужне границе парцеле 7753 до тачке 3. Тачка 3 се 
налази на четворомеђи парцела 7753, 7969, 7970/1 и 7971 и ту се ломи 
те наставља у правцу запада и југа, пратећи северну и западну 
границу парцеле 7970/1 до тачке 4, која се налази на тромеђи парцела 
7970/1, 7974/1 и 7971. У тачки 4 граница се ломи и, пратећи северну 
међу парцеле 7974/1, наставља према западу до тачке 5. Тачка 5 се 
налази на тромеђи парцела 7971, 7974/1 и 10253. Од тачке 5 тачка 
наставља према југу, уз западне међе парцела 7974/1 и 7975 до тачке 
6 (тромеђа парцела 7975, 10253 и 7976/1) где се ломи и наставља 
према истоку до тачке 7, уз јужну границу парцеле 7975. Тачка 7 се 
налази у тромеђи парцела 7975, 7976/3 и 10313/1, а одатле граница 
обухвата наставља југоисточно, сече парцелу 10313/1 по линији 
уравној на југоисточну границу парцеле, до тачке 8. Од тачке 8 
граница наставља правцем североисток до тачке 9, уз југоисточну 
међу парцеле 10313/1 у дужини од 270 м. Од тачке 9 граница се ломи 
према северозападу до тачке 10, која се налази на тромеђи парцела 
10313/1, 7759 и 7760/1. Од тачке 10 граница обухвата наставља 
пратећи северну међу парцеле 7759 до тачке 11 (тромеђа парцела 
7759, 7754 и 7760/1) где се ломи и наставља у правцу севера до тачке 
12. Тачка 12 налази се на четворомеђи парцела 7754, 10235, 7756/1 и 
7755, а од ње граница наставља према северозападу, пратећи 
североисточну међу парцеле 10235 до тачке 13, која се налази на 
тромеђи парцела 10235, 10236 и 7749/1. У тачки 13 граница се ломи и 
наставља у правцу југозапада, сече парцелу 10235 и наставља дуж 
северозападне међе парцеле 7751/1 и 7752 до тачке 1. 

Укупна површина подручја боухваћеног Планом детаљне 
регулације износи 11,30 ha. 
 Ова граница планског подручја утврђује се као 
прелиминарна при чему ће се коначна граница обухвата дефинисати 
Нацртом Плана детаљне регулације.  

Саставни део Одлуке чини графички прилог прелиминарне 
границе обухвата плана. 

Члан 3. 
 

Услови и смернице од значаја за израду Плана детаљне 
регулације дати су Генералним планом Града Сомбора ("Сл.лист 
општине Сомбор", бр.5/2007), као планским документом вишег реда. 

 
Члан 4. 

Планирање, коришћење, заштита, уређење и грађење у 
подручју обухвата Плана детаљне регулације засниваће се на 
принципима рационалне организације и уређења простора, 
усклађивањем коришћења простора са створеним могућностима и 
ограничењима и са потребама дугорочног развоја.  

 
Члан 5. 

 Циљ доношења Плана детаљне регулације је урбанистичко 
дефинисање и уређивање паркинг простора код стадиона, пробој 
нових саобраћајних коридора, преиспитивање постојећих намена, а у 
складу са потребама власника парцела и Града. 
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Члан 6. 
 Основне планиране намене у оквиру обухвата Плана 
детаљне регулације су спорт и рекреација и пословање. Структуру 
основне намене и коришћења земљишта у оквиру обухвата чини 
грађевинско земљиште. 
 

Члан 7. 
 Рок за израду Нацрта плана детаљне регулације и његове 
предаје надлежном органу наручиоца, а ради упућивања Комисији за 
планове је 6 месеци од уступања израде Плана обрађивачу. 
 

Члан 8. 
 Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеђена 
су у буџету Града Сомбора у износу од 2.000.000,00 дин. са 
урачунатим ПДВ-ом. 
 

Члан 9. 
 Носилац и наручилац израде Плана је Одељење за 
просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе 
Града Сомбора. 
 Обрађивач Плана детаљне регулације је ЈКП "Простор" 
Сомбор у складу са Одлуком о додељивању искључивих права за 
обављање делатности пружања услуга на које се Закон о јавним 
набавкама не примењује ("Сл. лист града Сомбора, бр. 2/2017).  
 

Члан 10. 
Рани јавни увид, након доношења Одлуке о изради Плана 

детаљне регулације, огласиће се у средствима јавног информисања и 
у електронском облику на интернет страници Града Сомбора, који 
траје 15 дана, а почиње да тече даном оглашавања. 
  

Члан 11. 
 Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на јавни 
увид у трајању од 30 дана у згради Скупштине Града Сомбора.  
 О излагању Нацрта Плана детаљне регулације на јавни 
увид стара се Носилац израде Плана. 
 Рани јавни увид и јавни увид обавља Комисија за планове 
града Сомбора. 
 По обављеном јавном увиду, Комисија за планове 
сачињава извештај који садржи податке о извршеном јавном увиду, 
са свим примедбама и закључцима по свакој примедби и исти 
доставља Обрађивачу Плана. 

 
Члан 12. 

 Саставни део ове Одлуке је Решење о неприступању 
изради извештаја о стратешкој процени утицаја Плана детаљне 
регулације на животну средину број 501-160/2018-V од 
10.09.2018.год. које доноси орган надлежни орган за припрему плана 
по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за послове 
заштите животне средине Градске управе града Сомбора бр. 501-
162/2018-V од 07.09.2018.год. и графички приказ прелиминарне 
границе обухвата плана. 

 
Члан 13. 

 План детаљне регулације израдиће се у 5 (пет) примерака 
оригинала у аналогном и дигиталном облику, који ће се по овери 
доставити: Скупштини града Сомбора као доносиоцу плана, 
Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство 
Градске управе града Сомбора - 2 (два) примерка, JКП „Простор“ 
Сомбор као обрађивачу плана и Републичком геодетском заводу ради 
евидентирања у Централном регистру планских докумената. 
 

Члан 14. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града Сомбора".  
 

  
РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број: 350-97/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 29.11.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 
 

190. На основу члана 2. и 4. Закона о комуналним 
делатностима ("Сл. гласник РС" број  88/2011 и 104/2016), члана 42. 
Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС" број 36/2009, 88/2010 
и 14/2016) и члана 38. Статута града Сомбора ("Сл. лист града 
Сомбора", бр. 22/2016 - пречишћен текст), Скупштина града Сомбора 
на 29. седници одржаној дана 29.11.2018.год., д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНМА ОДЛУКЕ О 

ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
СОМБОРА 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о одржавању чистоће на територији града 

Сомбора ("Службени лист града Сомбора", број 8/2018 - у даљем 
тексту: Одлука) у члану 5. уместо речи "грађани“ треба да стоје речи 
"физичка лица“. 

Члан 2. 
 

У члану 10. Одлуке, после става 2. додају се ставови 3. и 4., 
који гласе: 

„Пре одлагања, оператер на депонији обезбеђује проверу 
допремљеног отпада, односно његову идентификацију према врсти, 
количини и својствима, кроз утврђивање масе отпада и контролу 
пратеће документације пре преузимања. 
 

Депонија отпада „Ранчево“ намењена је за прихват 
комуналног, инертног и неопасног индустријског отпада са 
територије града Сомбора и класификована је као: 
1) Депонија за инертан отпад и 
2) Депонија за неопасан отпад .“ 
 

Члан 3. 
 

Након члана 31. Одлуке, додаје се нови члан 31а, који 
гласи: 

„Предузеће је дужно да једном годишње спроведе 
поступак изјашњавања корисника о квалитету пружања комуналних 
услуга из члана 2. ове одлуке, у трајању од најмање 15 дана. 
 

Позив за изјашњавање из става 1. овог члана објављује се 
на званичној интернет страници Града и Предузећа а доставља се 
средствима јавног информисања ради саопштења. 

Предузеће је дужно да у року од 15 дана од дана завршетка 
изјашњавања из става 
1. овог члана достави Градској управи извештај о резултатима 
изјашњавања корисника о квалитету пружања комуналних услуга. 

Уколико су резултати изјашњавања корисника комуналних 
услуга из става 1. овог члана такви да већина корисника није 
задовољна пруженом комуналном услугом Предузећа, Градска 
управа преиспитује рад Предузећа, сачињава анализу са предлогом 
мера за отклањање недостатака наведених у изјашњавању корисника 
и доставља је Градском већу. 
Градско веће, након разматрања анализе и предложених мера из става 
4. овог члана, доноси акт којим налаже Предузећу да отклони 
недостатке који су наведени у изјашњавању корисника, у року који 
не може бити дужи од 90 дана. 

Предузеће је дужно да обезбеди корисницима услуга 
законом прописане услове који омогућавају брз и ефикасан контакт у 
вези квалитета и коришћења услуга. 

Корисници услуга из члана 2. ове одлуке, могу 
континуирано у току године достављати питања, примедбе и 
предлоге преко интернет странице Предузећа, а исто је дужно да на 
достављена питања, примедбе и предлоге одговори у року од 2 дана.“ 
 

Члан 4. 
 

У члану 33.став 1. тачка 9. Одлуке мења се и гласи : 
„предузећу плаћа накнаду за комуналне услуге које се 

односе на обавезно сакупљање, транспорт и депоновање комуналног 
отпада“. 

Члан 5. 
 

Након члана 33. Одлуке, додаје се нови члан 33а који 
гласи: 

„Члан 33. а 
 

На територији града врши се обавезно сакупљање, 
изношење и депоновање комуналног отпада (у даљем тексту: 
управљање комуналним отпадом), под условима утврђеним овом 
Одлуком. 

Обавезно управљање комуналним отпадом врши се из 
објеката за индивидуално становање, објеката за колективно 
становање и пословних простора на територији града. 
 

Пословним простором у смислу ове Одлуке, сматрају се 
објекти, посебни делови објеката и простори који служе за обављање 
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пословне делатности (објекти и пословни простори - покривени и 
откривени који су у функцији производне, услужне или неке  друге 
пословне делатности, као и други простори који се користе 
искључиво или претежним делом у функцији вршења пословне 
делатности). 

Обавезно управљање комуналним отпадом врши се уз 
накнаду, која се одређује на основу површине стамбеног, односно 
пословног простора за физичка и правна лица на територији 
насељеног места Сомбор, а по броју чланова породичног 
домаћинства у преосталим насељеним местима и приградским 
насељима на територији града. 

Предузетници накнаду плаћају на основу разврставања у 
групе по врстама делатности на територији града и насаљених места. 

Висину накнаде за управљање комуналним отпадом 
одређује предузеће коме је  овај посао поверен, уз сагласност 
оснивача, а у складу са важећим прописима који регулишу начин 
формирања и усклађивања цена за комуналне услуге. 

Обавеза плаћања накнаде управљања отпадом обавезује 
кориснике и у случају одбијања услуге. 

Корисник је дужан пријавити сваку промену површине 
стана, пословног простора, права својине, односно права коришћења 
на објекту, као и промену броја чланова домаћинства, предузећу коме 
су поверени ови послови у року од 15 дана по насталој промени. 

До пријаве промене носиоца права својине, односно права 
коришћења на објекту, обавеза плаћања накнаде за извршене услуге 
обавезује дотадашњег корисника“. 
 

Члан 6. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Сомбор“ . 

 
  

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број:352-1691/2018-I                                             ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 29.11.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 
 

191. На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. Гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон, 101/2016- др. 
закон и 47/2018), члана 38. Статута града Сомбора („Службени лист 
Града Сомбора“ број 22/2016-пречишћен текст), члана 4. и 8. Одлуке 
о подизању и одржавању споменика и скулптуралних дела на 
територији града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 9/2010), 
Скупштина града Сомбора је, на 29. седници, одржаној дана 
29.11.2018. године,  д о н е л а 
 
 

О Д Л У К У 
о постављању спомен плоче др. Јовану Јоци Лалошевићу 

 
 

Члан 1. 
 

Поставља се спомен плоча у част др Јована Јоце 
Лалошевића на објекат на адреси Трг светог Тројства бр.3 у 
Сомбору. 

Члан 2. 
 

Средства за постављање спомен плоче ће се обезбедити из 
буџета Града Сомбора у износу од 50.000,00 РСД. 

 
Члан 3. 

 
О спровођењу ове одлуке стараће се Комисија за подизање 

споменика и постављање скулптуралних дела и Одељење за 
комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове 
Градске управе града Сомбора. 

Члан 4. 
 

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

 
 

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број: 352-1692/2018-I                                           ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 29.11.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 

192. На основу члана 124. Закона о социјалној заштити 
(«Сл.гласник РС» бр. 24/2011), члана 8. став 1.,2.,3. и 7. Одлуке о 
оснивању Установе Центар за социјални рад у Сомбору («Сл.лист 
града Сомбора» бр. 12/2011), члана 38. Статута града Сомбора 
(«Сл.лист града Сомбора» бр. 22/2016-пречишћен текст) и Решења 
Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и 
равноправност полова бр. 022-888/2018 од 30.10.2018. године, 
Скупштина града Сомбора на 29. седници одржаној дана 29.11.2018. 
године, донела је 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ  

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У СОМБОРУ 
 
I 

 МИХАЈЛО ШКОРИЋ, дип. економиста из Сомбора, 
именује се за директора Установе Центар за социјални рад у 
Сомбору, на мандатни период од 4 године. 
 

II 
 

 Именовањем за директора, Михајлу Шкорићу престаје 
функција вршиоца дужности директора Установе Центар за 
социјални рад у Сомбору на коју је именован 19.05.2018. године, 
Решењем број 02-144/2018-I . 

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

 
  

РС-АПВ СКУПШТИНА ГРАДА 
 Број: 02-311/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 29.11.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
 
 
 

193. 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 27/2019), 
Скупштина града Сомбора на 29. седници одржаној 29.11.2018. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О  ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ 

 
I 

 Из Одбора за пољопривреду Скупштине града Сомбора, 
РАЗРЕШАВА СЕ председник Одбора ЂУРО СЕКУЛИЋ,  
подношењем оставке. 
 

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

СИНИША МИЛИЋ, 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: 02-312/2018-I                                               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 29.11.2018. год.                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
 С о м б о р                                                  Прим.др Зоран Парчетић с.р 
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Акта Градског већа  

 
 

194.  На основу члана 6. став 5. до 8. и члана 7а. Закона о 
порезима на имовину ("Сл.гласник РС", бр. 26/2001, "Сл. лист СРЈ", 
бр. 42/2002 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 - 
др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 
57/2012 - одлука УС, 47/2013 и 68/2014 - др. закон), члана 62. Статута 
града Сомбора („Сл.лист града Сомбора“, бр. 22/2016 - пречишћен 
текст) и члана 68. и 70. Пословника Градског већа града Сомбора 
(„Сл.лист града Сомбора“ бр. 7/2017), Градско веће Града Сомбора, 
на 141. седници одржаној дана 30.11.2018. године, доноси 

 
 

Р ЕШ Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА 

ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
 

Члан 1. 

Овим Решењем утврђују се просечне цене квадратног метра 
одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 
2019. годину на територији града Сомбора. 
 

Члан 2. 
 

 На територији града Сомбора одређено је седам (7) зона за 
утврђивање пореза на имовину јединствено за насеља (град, село), 
према комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, 
саобраћајној повезаности са централним деловима града Сомбора, 
односно са радним зонама и дугим садржајима у насељу и то: прва А 
зона, прва Б зона, прва Ц зона, друга зона, трећа зона, четврта зона и 
пета зона, а прва А зона одређена је као најопремљенија. 

Просечне цене квадратног метра непокретности по зонама на 
територији града Сомбора за утврђивање пореза на имовину за 2019. 
годину на територији града Сомбора износе: 

 

ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ м2 НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА У ДИНАРИМА 

        

ГРУПЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ 

ЗОНА 

1 А 

 
 

1 Б 

 
 

1 Ц 2 3 4 5 

ГРАЂЕВИНСКО 
ЗЕМЉИШТЕ  1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 710,00 460,00 168,00 

ПОЉОПРИВРЕ
ДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

- - - - 121,00 121,00 76,00 

ШУМСКО 
ЗЕМЉИШТЕ 

- - - - 125,00 125,00 125,00 

ПОСЛОВНЕ 
ЗГРАДЕ И 
ДРУГЕ 
(НАДЗЕМНЕ И 
ПОДЗЕМНЕ) 
ГРАЂЕВИНСКЕ 
ОБЈЕКТЕ КОЈИ 
СЛУЖЕ ЗА 
ОБАВЉАЊЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 

104.055,00 99.100,00 94.145,00 73.651.00 56.123,00 51.159,00 20.432,00 

СТАНОВИ 76.352,00 71.760,00 67.167,00 57.621,00 48.438,00 32.835,00 17.233,00 

КУЋЕ ЗА 
СТАНОВАЊЕ 

50.004,00 47.623,00 46.489,00 45.355,00 39.601,00 32.294,00 15.215,00 

ГАРАЖЕ 23.295,00 23.295,00 23.295,00 23.295,00 23.295,00 19.460,00 8.887,00 

 
 

 
Члан 3. 

Просечне цене квадратног метра одговарајућих 
непокретности на основу којих је утврђена основица пореза на 
имовину за 2018. годину за непокретности обвезника који не воде 
пословне књиге, у најопремљенијој зони, по врстама непокретности 
износе: 

 
 

ГРУПЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ 

ПОЉОПРИВРЕДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

ШУМСКО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Цена по м2 . (дин) 100,00 125,00 

 
 

Члан 4. 

Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу града 
Сомбора“ и на интернет страни Града Сомбора. 
 
 

Члан 5. 
 

Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном листу града Сомбора“, а за потребе утврђивања пореза 
на имовину примењиваће се од 01. јануара 2019. године. 
 

 
РС-АПВ    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:  401-1312/2018-III                                 ПРЕДСЕДАВАЈУЋА 
Дана: 30.11.2018. год.      ГРАДСКОГ ВЕЋА 
          С о м б о р                   Душанка Голубовић с.р. 
 
 
 

195.  На основу члана 69. тачка 3. Закона о јавним 
предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016), члана 28. став 2. Закона 
о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011 и 
104/2016), члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи 
("Сл.гласник РС" бр. 129/2007, 83/2014 - др.закон и 101/2016), члана 
58. тачка 5. Статута града Сомбора ("Сл.лист града Сомбора", бр. 
22/2016-пречишћен), члана 16. тачка 7., члана 43 и 51. Одлуке о 
припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођења и пречишћавања 
употребљених вода и одвођења атмосферских вода на подручју града 
Сомбора ("Сл.лист града Сомбор", бр. 7/2017 и 17/2017), члана 33. 
тачка 12. Одлуке о промени оснивачког аката ЈКП "Водоканал" 
Сомбор ("Сл.лист града Сомбор", бр. 25/2016), Програма пословања 
ЈКП "Водоканал" Сомбор за 2018. годину на који је дата сагласност 
на 20. седници Скупштине града Сомбора, одржаној 21.12.2017. год. 
(акт Скупштине града број 06-317/2017-I од 21.12.2017. године) и 
Одлуке са XVI седнице Надзорног одбора ЈКП "Водоканал" Сомбор 
одржане 30.10.2018. године, Градско веће града Сомбора на 141. 
седници одржаној дана 30.11.2018. године, донело је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ О ЧЕТВРТИМ  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О ЦЕНИ ВОДЕ, ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА 
ОТПАДНИХ ВОДА И НАКНАДЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ 

ВОДОВОДНОГ ПРИКЉУЧКА БРОЈ 02-44/11-2018 ОД 05.02.2018. 
ГОДИНЕ КОЈЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР 

             
 
 

          I  ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о четвртим изменама и 
допунама одлуке о цени воде, одовођења и пречишћавања отпадних 
вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка бр. 02-44/11-
2018 од 05.02.2018. године донетој на XVI седници  Надзорног 
одбора ЈКП "Водокнал" Сомбор која је одржана 30.10.2018. године 
(Одлука  број 02-149/7-2018 од 30.10.2018. године). 
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         II Овo Решење и Одлуку објавити у "Службеном листу града 
Сомбора".  
            
 
РС-АПВ    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:  02-318/2018-III                                      ПРЕДСЕДАВАЈУЋА 
Дана: 30.11.2018. год.      ГРАДСКОГ ВЕЋА 
          С о м б о р                   Душанка Голубовић с.р. 

 
 
 
 

196.  На основу члана 60. тачка 5. Закона о јавним 
предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), члана 28. став 1. Закона 
о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011 и 
104/2016), члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ 
бр. 129/2007, 83/2014 и 101/2016), члана 1. и 4. Одлуке о припреми и 
дистрибуцији воде за пиће, одвођења и пречишћавања употребљених 
вода и одвођења атмосферских вода на подручју Града Сомбора („Сл. 
лист Града Сомбор“, бр. 7/2017), члана 1. Одлуке о првим изменама и 
допунама одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођења 
и пречишћавања употребљених вода и одвођења атмосферских вода 
на подручју Града Сомбора („Сл. лист Града Сомбор“, бр. 17/2017), 
члана 33. став 1. тачка 12.  Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП 
„Водоканал“ Сомбор бр. 023-94/2016-I који је донела Скупштина 
ГрадаСомбора на својој 7. Седници одржаној 09.11.2016. год. и 
Одлуке о првим изменама и допунама одлуке о промени оснивачког 
акта ЈКП „Водоканал“ Сомбор бр. 023-25/2017-I који је донела 
Скупштина Града Сомбора на својој 12. седници одржаној 
13.04.2017. године, и члана 33. став 1. тачка 12. Статута ЈКП 
„Водоканал“ Сомбор бр. 02-52/1-2017 од 23.11.2017. године, и  
Програма пословања ЈКП „Водоканал“ Сомбор за 2018. годину број 
02-217/1-2017 на који је дата сагласност на 20. седници Скупштине 
Града Сомбора одржаној 21.12.2017. године (Акт Скупштине Града 
број 06-317/2017-I од 21.12.2017. године) и Првих измена и допуна 
Програма пословања за 2018. годину број 02-116/1-2018 од 
22.06.2018. године, на које је дата сагласност на 26. седници 
Скупштине Града Сомбора, одржаној 22.06.2018. године (Акт 
Скупштине Града број 06-146/2018-I од 22.06.2018 године), 
Надзорниодбор ЈКП „Водоканал“ Сомбор на својој XVI седници 
одржаној 30.10.2018. године доноси 
 
 

ОДЛУКУ 
О ЧЕТВРТИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЦЕНИ 
ВОДЕ, ОДВОЂЕЊА  И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА 
И НАКНАДЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНОГ ПРИКЉУЧКА 

БРОЈ 02-44/11-2018 ОД 05.02.2018. ГОДИНЕ КОЈЕ ПРИМЕЊУЈЕ 
ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР 

 
             

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком мења се Члан 2. став 4. и брише се реч „ , 
Стапар“. 
 

Члан 2. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном давања Сагласности од 
стране Оснивача. 
             Цене из ове Одлуке примењују се за производе и услуге 
извршене од 01.12.2018. године. 
            

Члан 3.  
 

Све остале одредбе Одлуке о цени воде, одвођења и 
пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног 
прикључка бр. 02-44/11-2018 од 05.02.2018. године остају на снази. 

 
 

   Председник Надзорног одбора 
              Никола Жуљевић, с.р. 
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Издавач: Скупштина града Сомбора 

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


